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Exª!Dra.!Ana!Maria!Martins!Sousa,!Diretora!de!Serviços!da!Divisão!de!Avaliação!Ambiental!da!
CCDRC!e!restantes!elementos!da!Comissão!de!Avaliação,!nomeados!no!âmbito!do!processo!de!
Avaliação!de!Impacte!Ambiental!(AIA)!relativo!ao!projeto!“Quinta!do!Cabedelo!–!Ecoturismo”,!
!
Vimos!desta!forma!apresentar!os!elementos!adicionais!por!vós!solicitados!(Vossas!Referências!
DAA!1318/15,!datado!de!06!de!julho!de!2015!e!DAA!1372/15!de!19!de!julho!de!2015,!relativos!
ao!Proc:!AIA_2015_0005_011507)!no!âmbito!do!Projeto!“Quinta!do!Cabedelo!–!Ecoturismo”.!
!
Para! dar! resposta! aos! elementos! solicitados! foi! realizada! uma! revisão! do! EIA,! dos! respetivos!
Anexos! e! Resumo! Não! Técnico.! Os! elementos! revistos! são! apresentados! em! formato! digital!
(CD),!acrescidos!de!uma!cópia!em!papel!do!RNT.!
!
Em!Anexo!segue!um!aditamento!ao!EIA,!pretendendo!dar!resposta!a!cada!um!dos!elementos!
solicitados,!com!indicação!das!correções!ou!alterações!efetuadas!no!EIA!e!RNT.!
!
Com!os!melhores!cumprimentos,!!
Espinho,!agosto!de!2015!

!
José!Vingada!
Coordenador!do!EIA!
!

!
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Aditamento!ao!EIA!
Elementos!adicionais!no!âmbito!do!procedimento!de!AIA!do!projeto!
"Quinta!do!cabedelo!L!Ecoturismo"!
!
!
•! Elementos!solicitados!no!DAA!1318/15,!de!06!de!julho!de!2015!
!
Relatório!Síntese:!
1.!Apresentar!as!plantas!do!projeto!(fig.!2.2,!2.3!e!4)!em!formato!legível.!
!
As#plantas#do#projeto#são#apresentadas#em#Anexo#(Anexo#II#–#Peças#Desenhadas,#do#EIA),#em#
formato# A3# e# legível# dando# resposta# ao# pedido# efetuado.# De# salientar# que# a# numeração# das#
imagens# no# documento# foi# atualizada,# assim# a# figura# 2.2# manteve# a# mesma# numeração,# a#
figura#4#foi#atualizada#para#figura#2.3#e#a#figura#2.3.#foi#atualizada#para#figura#2.4.#
!
2.!Efetuar!um!correto!enquadramento!no!regime!de!AIA.!
!
Foi#realizado#este#enquadramento#no#Capítulo#1.4.#Enquadramento#legal#do#Estudo#de#Impacte#
Ambiental#(página#6)#do#EIA,#passando#a#constar#a#seguinte#informação:#
#
“A! Avaliação! de! Impacte! Ambiental! (AIA)! encontrabse! consagrada,! enquanto! princípio,! no!
artigo! 18º! da! Lei! de! Bases! do! Ambiente! (Lei! n.º! 19/2014,! de!14! de! abril).! O! atual! regime!
jurídico!de!AIA!encontrabse!instituído!pelo!DecretobLei!n.º!151bB/2013,!de!31!de!outubro,!que!
transpõe!para!a!ordem!jurídica!interna!a!Diretiva!n.º!2011/92/UE,!do!Parlamento!Europeu!e!do!
Conselho,! de! 13! de! dezembro! de! 2011,! relativa! à! avaliação! dos! efeitos! de! determinados!
projetos!públicos!e!privados!no!ambiente!(codificação!da!Diretiva!n.º!85/337/CEE,!do!Conselho!
de!27!de!junho!de!1985).!!
Contudo,! até! publicação! e! entrada! em! vigor! das! portarias! previstas! no! DecretobLei! n.º! 151b
B/2013,! mantêmbse! em! vigor! a! Portaria! n.º! 330/2001,! de! 2! de! abril,! que! fixa! as! normas!
técnicas! para! a! elaboração! da! Proposta! de! Definição! de! Âmbito! (PDA),! Estudo! de! Impacte!
Ambiental! (EIA),! Relatório! de! Conformidade! Ambiental! do! Projeto! de! Execução! (RECAPE),!
critérios!para!a!elaboração!de!Resumos!Não!Técnicos!do!EIA!(RNT)!e!estrutura!dos!Relatórios!
de!Monitorização.!
O!DecretobLei!n.º!151bB/2013,!estabelece,!nos!Anexos!I!e!II!do!citado!DecretobLei,!os!projetos!
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que! se! encontram! sujeitos! a! avaliação! de! impacte! ambiental,! como! é! o! caso! de!
estabelecimentos! hoteleiros,! aldeamentos! turísticos,! apartamentos! turísticos,! conjuntos!
turísticos! e! hotéis! rurais,! quando! localizados! fora! de! zonas! urbanas,! e! projetos! associados,!
sendo! referido! que! quando! estas! infraestruturas! ocorrem! em! áreas! sensíveis! a! avaliação! de!
impacte! ambiental! é! obrigatória! para! Hotéis,! Hotéisbapartamentos,! Hotéis! rurais! e!
apartamentos!turísticos:!≥!50!camas.!
Uma! vez! que! o! proponente! pretende! instalar! um! aldeamento! turístico! de! 5! estrelas,!
reconhecido! como! turismo! da! natureza,! na! Quinta! do! Cabedelo! foi! apresentado! um!
requerimento! à! Câmara! Municipal! de! Ovar,! registado! sob! o! nº! 27344,! em! 09/09/2014,! Proc.!
n.º!27344/2014.!
Face! à! localização! do! projeto,! o! gestor! do! procedimento,! do! Serviço! de! Obras! Particulares! e!
Loteamentos! (SOPL)! da! Câmara! Municipal! de! Ovar,! no! âmbito! do! artigo! 13ºA! do! Regime!
Jurídico!de!Urbanização!e!Edificação!(RJUE)!indicou!que!deveriam!ser!consultadas!as!seguintes!
entidades:!
•! APA!b!Agência!portuguesa!do!Ambiente,!lP,!face!à!afetação!do!domínio!hídrico;!
•! ERRANC,!em!virtude!da!área!de!intervenção!ocupar!solos!da!Reserva!Agrícola!Nacional!
(RAN),!de!acordo!com!a!Planta!de!Condicionantes!do!PDM!de!Ovar;!
•! ICNF,!devido!à!afetação!de!áreas!protegidas.!A!área!objeto!do!presente!estudo,!ocorre!
na! área! da! Zona! de! Proteção! Especial! Ria! de! Aveiro! PTZPE0004,! Zona! de! Proteção!
Especial!para!Aves!(Diretiva!79/409/CEE)!com!51!152!ha,!publicada!no!DecretobLei!nº!
384bB/99!de!23!de!setembro.!Mais!recentemente,!a!8!de!julho!de!2014!foi!aprovada,!
pela!Resolução!do!Conselho!de!Ministros!n.º!45/2014,!a!inclusão!da!Ria!de!Aveiro!na!
Lista! Nacional! de! Sítios! da! Rede! Natura! 2000! (PTCON0061)! abrangendo! uma! área! de!
33!130!ha.!
•! CCDRC,!no!âmbito!do!regime!jurídico!da!Reserva!Ecológica!Nacional!(REN).!
Nessa!conformidade,!a!CCDRC!procedeu,!através!do!Sistema!informático!do!Regime!Jurídico!da!
Urbanização!e!Edificação!(SlRJUE),!às!referidas!consultas!nos!termos!do!artigo!13ºA!do!citado!
RJUE.!
•! A!APA!b!Agência!Portuguesa!do!Ambiente,!lP,!não!emitiu!o!respetivo!parecer!no!prazo!
definido!para!o!efeito.!
•! A! ERRANC! emitiu! inicialmente! parecer! desfavorável,! em! virtude! de! não! ser!
apresentada!prova!do!cumprimento!dos!requisitos!definidos!nas!alíneas!b)!e!c)!do!art.º!
8º!da!Portaria!nº!162/2011,!de!18!de!abril,!que!regulamenta!a!alínea!g)!do!nº!1!do!art.º!
22º! do! DecretobLei! nº73/2009,! de! 31! de! março.! Contudo,! após! parecer! favorável! da!
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Câmara! Municipal! de! Ovar! (a! 03/03/2015)! foi! dado! parecer! favorável! à! utilização! de!
Solos! Incluídos! na! Reserva! Agrícola! Nacional,! pela! Entidade! Regional! da! Reserva!
Agrícola!Nacional!do!Centro!a!10!/03/2015!e!transcrito!na!Ata!7/2015.!
•! O!ICNF!informou!que!a!pretensão!terá!obrigatoriamente!de!ser!sujeita!a!procedimento!
de! Avaliação! de! impacte! Ambiental! (AlA),! pelo! que! será! nesse! âmbito! que! aquela!
entidade!se!pronunciará.!
•! De! igual! modo,! a! CCDRC! informou! que! a! emissão! de! parecer! no! âmbito! do! Regime!
Jurídico!da!Reserva!Ecológica!Nacional!(REN)!será!efetuada!em!sede!de!procedimento!
de! Avaliação! de! impacte! Ambiental! (AlA),! uma! vez! que! nos! termos! do! respetivo!
Regime!Jurídico,!na!redação!dada!pelo!DecretobLei!nº!151bB/2013,!de!31!de!outubro,!
alterado! pelo! DecretobLei! nº! 47/2014,! de! 24! de! março,! é! obrigatória! a! realização! de!
AIA!para!os!aldeamentos!turísticos!e!conjuntos!turísticos!com!área!igual!ou!superior!a!
10!ha,!de!acordo!com!o!seu!Anexo!ll!(a!que!se!refere!a!alínea!b)!do!nº!3!do!artigo!1º),!
concretamente! o! disposto! na! alínea! c)! do! ponto! 12! b! Turismo,! que! estabelece! os!
limiares! para! estabelecimentos! hoteleiros,! aldeamentos! turísticos,! apartamentos!
turísticos,! conjuntos! turísticos! e! hotéis! rurais,! quando! localizados! fora! de! zonas!
urbanas,!e!projetos!associados.!
Assim,! verificandobse! que! a! área! do! aldeamento! turístico! em! questão! é! superior! a! 10! ha,! e!
para! os! efeitos! previstos! no! artigo! 13ºA! do! RJUE,! a! CCDRC! informou! que! a! pretensão! estará!
sujeita! a! procedimento! de! AlA,! pelo! que! será! nesse! âmbito! que! as! diversas! entidades!
intervenientes!se!pronunciarão.!
Assim,! e! porque! o! proponente! pretende! implementar! o! referido! empreendimento! turístico,!
apresenta!para!efeitos!de!procedimento!de!Avaliação!de!Impacte!Ambiental!o!presente!Estudo!
de! Impacte! Ambiental! (EIA)! referente! ao! Projeto! de! execução! “Quinta! do! Cabedelo! L!
Ecoturismo”.!
O!presente!EIA!é!efetuado!em!fase!de!Estudo!Prévio,!permitindo!assim!que!qualquer!sugestão!
que!venha!a!ser!feita!pela!tutela!possa!ainda!ser!incluída!no!Projeto!definitivo.”!
!
3.!Apresentar!cópia!do!parecer!do!turismo!(TP),!referido!na!página!5.!
O#parecer#do#turismo#(TP)#foi#incluído#no#Anexo#VII#–#Pareceres.#
!
4.!Nas!páginas!3,!153,!173!e!seguintes,!refereLse!a!inclusão!da!área!do!projeto!na!subregião!
do!Baixo!Vouga.!Ora,!face!ao!reordenamento!das!NUTS!lll,!a!área!em!causa!pertence!agora!à!
Região!de!Aveiro.!Este!novo!enquadramento!resulta!da!Lei!n.º!75/2013,!de!12!de!setembro!
(que! aprovou! o! estatuto! das! entidades! intermunicipais),! na! sequência! da! qual! "o! Estado!
ESTUDO!DE!IMPACTE!AMBIENTAL!–!QUINTA!DO!CABEDELO!ECOTURISMO! 7!

!

Português! solicitou! à! Comissão! Europeia! um! processo! de! revisão! extraordinária! da! NUTS,!
evocando! uma! reorganização! substancial! da! estrutura! administrativa! portuguesa.! A! nova!
organização! das! regiões! portuguesas! para! fins! estatísticos! foi! instituída! pelo! Regulamento!
(UE)!n.º!868/2014!da!Comissão!de!8!de!agosto!de!2014,!e!compreende!alterações!nas!NUTS!
de! nível! lll! que! passam! a! ter! limites! territoriais! no! Continente! coincidentes! com! os! limites!
das!Entidades!intermunicipais!(ElM)!definidos!na!Lei!n.º!75/2013.!Esta!nova!divisão!regional!
(NUTS! 2013)! começou! a! ser! aplicada! pelo! Sistema! Estatístico! Nacional! e! Europeu! a! 1! de!
janeiro! de! 2015! (cfr.! lNE,! NUTS! 2013:! As! novas! unidades! territoriais! para! fins! estatísticos,!
maio! de! 2015).! Porém,! atendendo! a! que! a! maioria! esmagadora! das! estatísticas! publicadas!
seguem! a! anterior! delimitação,! é! admissível! a! referência! ao! Baixo! Vouga,! desde! que! este!
enquadramento!seja!explicitado.!
!
Sempre#que#este#enquadramento,#na#subregião#do#Baixo#Vouga#foi#feito,#quer#no#EIA#quer#no#
RNT,#foi#incluída#uma#salvaguarda#para#o#atual#enquadramento#na#região#de#Aveiro.#
Adicionalmente,# no# capítulo# 3.9.1.1# Divisão# Administrativa# e# Acessibilidade# foi# incluída# a#
seguinte#informação:#
!
“Anteriormente!incluída!na!Subregião!do!Baixo!Vouga,!face!ao!reordenamento!das!NUTS!III,!a!
área! do! projeto! pertence! agora! à! Região! de! Aveiro.! A! nova! organização! das! regiões!
portuguesas! para! fins! estatísticos! foi! instituída! pelo! Regulamento! (UE)! nº! 868/2014! da!
Comissão!de!8!de!agosto!de!2014,!e!compreende!alterações!nas!NUTS!de!nível!III!que!passam!a!
ter!limites!territoriais!no!Continente!coincidentes!com!os!limites!das!Entidades!Intermunicipais!
(EIM),!definidos!na!Lei!nº75/2013,!de!12!de!setembro.!Esta!nova!divisão!regional!(NUTS!2013)!
começou! a! ser! aplicada! pelo! Sistema! Estatístico! Nacional! e! Europeu! a! 1! de! janeiro! de! 2015!
(INE,!2015),!no!entanto!dado!que!a!maioria!das!estatísticas!e!estudos!publicados!se!baseiam!na!
anterior! delimitação,! no! presente! estudo! poderão! estar! presentes! informações! com! um!
enquadramento!para!a!subregião!do!Baixo!Vouga.”!
!
5.!Na!página!153,!há!uma!referência!a!Região!Centro![Norte],!que!deve!ser!substituída!por!
Região!Centro.!No!limite,!poderLseLá!esclarecer!que!a!localização!do!projeto!ocorre!na!parte!
Noroeste!da!Região!Centro.!
!
O#enquadramento#em#Região#Centro#(Norte)#foi#corrigido#para#Região#Centro.#
!

!
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6.!Nas!páginas!7L8!(Tabela!1.1),!não!é!indicado!o!autor/membro!da!equipa!responsável!pela!
socioeconomia.!
!
Na# Tabela# 1.1# (páginas# 8X9# da# revisão# 01# do# EIA)# foi# incluída# a# informação# relativa# à# equipa#
responsável#pela#socioeconomia.#
#
Fator!Ambiental!

Nome!

Qualificação!profissional!
Licenciado!em!Engenharia!do!Ambiente!

Paulo!de!
Socioeconomia!

Mestre!em!Poluição!Atmosférica!

Pinho!

Doutor!em!Ciências!Aplicadas!ao!Ambiente!

Função!

Coordenação!
do!Estudo!

João!

Licenciado!em!Engenharia!do!Ambiente!

Realização!do!

Martinho!

Mestre!em!Tecnologias!Ambientais!

Estudo!

!
7.!Na!página!154!(figura!3.30),!falta!a!EN!109,!apesar!de!enunciada!na!página!anterior.!
!
A# imagem# foi# substituída# por# outra,# em# que# a# EN109# está# representada,# passando# a#
numeração#desta#figura#a#ser#3.31#e#apresentada#na#página#160.#

!
Figura!3.31!b!Acessibilidades!à!zona!onde!se!insere!o!Projeto!da!Quinta!do!Cabedelo.!
!

!
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8.!Indicar!o!acesso!à!área!do!projeto!e!descrever!as!características!do!acesso!entre!Mourão!e!
a!área!do!projeto.!
!
Informação#incluída#no#capítulo#3.9.1.1#Divisão#Administrativa#e#Acessibilidade,#na#página#160,#
passando#a#constar#a#seguinte#informação:#
#
“A! propriedade! está! localizada! a! cerca! de! 10km! da! saída! de! Ovar! Sul! da! Autoestrada! A29,!
sendo! necessário! percorrer! parte! da! EN109! antes! de! aceder! aos! caminhos! municipais!
existentes!que!conduzem!à!propriedade,!sendo!o!acesso!ao!empreendimento!feito!a!partir!da!
Rua!do!Mourão,!através!de!um!caminho!municipal!existente,!asfaltado!e!de!carácter!reservado!
que!termina!na!propriedade!Quinta!do!Cabedelo.”!
!
9.!As!fig.!3.14,!3.15,!3.32!e!3.33!deverão!ser!apresentadas!de!forma!legível!e!com!a!indicação!
da!localização!do!projeto.!
!
As# figuras# 3.14# e# 3.15# foram# ampliadas# para# formato# A3# e# foi# adicionada# a# localização# do#
projeto.#
A# dimensão# das# figuras# 3.32,# 3.33# e# 3.34# (anteriormente# numeradas# como# 3.31,# 3.32# e# 3.33)#
foram# mantidas# em# formato# A4# no# respetivo# capítulo,# sendoXlhes# acrescentada# a# localização#
do#projeto#e#remetendoXse#a#sua#análise#em#maior#detalhe#para#o#Anexo#II#–#Peças#desenhadas.#
!
10.! Na! página! 161! (figura! 3.34),! deverá! ser! efetuada! a! marcação! dos! limites! do!
empreendimento!a!que!se!refere!o!estudo.!
!
A#numeração#da#figura#3.34#foi#atualizada#para#figura#3.35#e#encontraXse#na#página#167,#com#a#
indicação#da#localização#da#área#de#estudo.#
!
11.! Na! página! 177,! julgaLse! que! as! referências! à! cidade! de! Ovar! se! referem! ao! respetivo!
concelho.!
!
Os# dados# da# densidade# populacional# mencionados# na# tabela# 3.49# (cuja# numeração# passou# a#
ser# 3.50),# referemXse# ao# concelho# de# Ovar# e# não# à# cidade# de# Ovar,# tendo# a# informação# sido#
corrigido#no#texto:#
#
“A!subbregião!do!Baixo!Vouga!e!o!concelho!de!Ovar!em!particular!apresentam!uma!densidade!
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populacional!superior!à!média!de!Portugal.”!
!
12.!Na!página!189,!in!fine,!e!nas!páginas!227!e!228,!há!referências!a!loteamento,!que!devem!
ser!substituídas!por!referências!a!empreendimento.!
!
Todas#as#referências#a#loteamento#foram#corrigidas#para#empreendimento.#
!
13.! incluir! uma! estimativa! do! investimento! e! explicitar! a! tipologia! dos! postos! de! trabalho!
que!se!estima!serem!criados.!Com!efeito,!é!referido!que!serão!criados!42!postos!de!trabalho!
diretos!(páginas!228!e!270),!parecendo!conveniente!que!se!esclareça!como!se!chegou!a!esta!
estimativa!e!quais!as!diferentes!tarefas!que!os!justificam!e!quais!as!qualificações!que!serão!
exigidas! aos! colaboradores! a! afetar! ao! empreendimento.! Será! ainda! conveniente! uma!
estimativa!sobre!os!postos!de!trabalho!da!fase!de!construção.!
!
Estimativa# de# investimento# e# tipologia# de# postos# de# trabalho# em# fase# de# construção# e#
exploração# foram# acrescentadas# no# Capítulo# 4.3.11# Socioeconomia,# passando# a# constar# a#
seguinte#informação:#
!
“4.3.11.!Socioeconomia!
O! Valor! estimado! para! o! investimento! do! projeto! Quinta! do! Cabedelo! –! Ecoturismo! é! de!
aproximadamente!5.000.000,00€!que,!quer!durante!a!fase!de!construção!como!de!exploração!
do!empreendimento,!trará!mais!valias!para!a!socioeconomia!da!região.!
!
4.3.11.1.!Fase!de!construção!!
A! fase! de! construção! do! aldeamento! turístico! “Quinta! do! Cabedelo! –! Ecoturismo”! poderá!
provocar!o!aumento,!embora!temporário,!da!população!empregada!no!concelho!de!Ovar!e!da!
freguesia! de! Válega,! devido! à! possível! contratação! de! trabalhadores! locais! por! parte! das!
empresas!construtoras.!
Caso!os!trabalhadores!sejam!externos!ao!concelho!não!haverá!um!acréscimo!de!emprego,!mas!
por!outro!lado!haverá!um!aumento!do!consumo!de!bens!e!serviços!na!zona.!
Estes!impactes!provenientes!da!fase!de!construção!são!impactes,!que!apesar!de!temporários,!
serão! positivos.! Salientabse! que! a! taxa! de! desemprego! no! mês! de! dezembro! de! 2014,! no!
concelho! de! Ovar,! era! de! 13,8%! e! que,! na! freguesia! de! Válega! e! no! concelho! de! Ovar,! a!
construção!de!edifícios!é!um!dos!sectores!de!atividade!com!maior!percentagem!de!população!
afeta.!A!significância!do!impacte!no!emprego!dependerá!da!entidade!responsável!pela!obra!e!
da!sua!política!de!contratação!de!empresas!e!empreiteiros.!Ou!seja,!do!número!de!empresas!
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envolvidas!e!das!suas!políticas!de!recrutamento!de!funcionários.!
As! solicitações! entre! Projetistas,! Fiscalização,! Entidade! Executante! e! as! suas! diversas!
empreitadas,! numa! obra! como! esta! serão! bastante! voláteis,! podendo! haver! picos! de! início! e!
final!de!obra!com!bastantes!intervenientes!(50!a!60!trabalhadores),!no!entanto!os!postos!de!
trabalho!previstos,!em!fase!de!construção,!terão!um!valor!médio!diário!de!20!a!25!pessoas.!
Tal! como! é! referido! na! análise! de! impactes! dos! fatores! ambientais! ruído,! qualidade! do! ar! e!
qualidade! das! águas,! ocorrerão! emissões! que! irão! afetar! temporariamente! o! bembestar! da!
população! envolvente! à! área! do! projeto.! A! construção! irá! também! trazer! um! aumento! do!
tráfego!pesado!nas!vias!circundantes!ao!empreendimento!o!que!poderá!agravar!o!estado!das!
vias.!Estes!impactes!são!temporários!e!negativos!sendo!pouco!significativos!desde!que!sejam!
aplicadas!as!medidas!de!minimização!e!compensação!recomendadas.!!
Assim,!ponderando!os!impactes!positivos!e!negativos!da!fase!de!construção!na!Socioeconomia,!
considerabse! que! globalmente! os! impactes! serão! positivos,! temporários! e! poderão! ser!
significativos!(Tabela!4.12).!
!
Tabela! 4.12! b! Síntese! da! avaliação! de! impactes! sobre! o! fator! ambiental! Socioeconomia!
associados!à!fase!de!construção!
Impacte!

Classificação!
Positivo,!temporário!e!direto;!

Demografia!

Magnitude!pouco!significativo.!
Positivo,!temporário!e!direto;!

Emprego!

Magnitude!muito!Significativa.!
Positivo,!temporário!e!direto;!

Atividade!económica!

Magnitude!Moderadamente!significativo.!
Negativo,!temporário!e!direto;!

Tráfego!

Magnitude!Pouco!significativo.!

!
4.3.11.2.!Fase!de!exploração!!
O!aldeamento!turístico!“Quinta!do!Cabedelo!–!Ecoturismo”!para!além!do!espaço!hoteleiro!com!
capacidade! de! alojamento! de! 40! pessoas,! irá! criar! equipamentos! complementares! de!
restauração! e! bebidas! com! esplanada! com! capacidade! de! 85! pessoas,! um! espaço! de!
conferências! com! capacidade! para! 175! pessoas! e! também! equipamento! complementar! à!
unidade!hoteleira!de!SPA,!Ginásio!e!piscinas!(exterior!e!interior),!que!potenciará!a!atração!por!
este!território,!sendo!de!esperar!um!ligeiro!acréscimo!na!fixação!de!população!em!idade!ativa,!
com! saldos! positivos! nos! índices! demográficos! –! impactes! positivos,! indiretos,! permanentes,!
ESTUDO!DE!IMPACTE!AMBIENTAL!–!QUINTA!DO!CABEDELO!ECOTURISMO! 12!

!

de!reduzida!magnitude!e!significativos.!
A! exploração! do! projeto! em! análise! irá! criar! um! aumento! do! número! de! postos! de! trabalho,!
associados! ao! funcionamento! e! gestão! do! empreendimento! em! análise,! na! medida! em! que!
serão!criados!serviços!que!terão!de!ser!rentabilizados!ao!longo!do!ano.!Refirabse!também,!que!
como!impacte!indireto,!iremos!ter!a!dinamização!de!serviços!associados!ao!empreendimento!
em! fase! de! utilização,! e! a! consequente! necessidade! de! subcontratação! de! empresas! de!
prestação!de!serviços!de!gestão!e!manutenção!do!espaço.!
Deste! modo,! é! expectável! um! aumento! do! número! de! postos! de! trabalho! locais,! associados!
aos!serviços!a!implementar!no!empreendimento!(cerca!de!42!postos!de!trabalho)!(Tabela!4.13)!
e! também! aos! serviços! que! possam! ser! eventualmente! dinamizados! com! a! exploração! do!
mesmo,! que! contribuirá! para! a! empregabilidade! da! faixa! da! população! ativa! desempregada!
local,!serão,!portanto,!impactes!positivos,!diretos,!permanentes!e!significativos!(Tabela!4.14).!
A! organização! do! Quadro! de! Pessoal,! conforme! se! encontra! descrito! no! Capítulo! VIII,! na!
clausula!111ª!do!Boletim!do!Trabalho!e!Emprego,!nº31,!22/8/211,!é!da!exclusiva!competência!
do!empregador,!sem!prejuízo,!porém,!das!normas!do!instrumento!de!regulamentação!coletiva!
de!trabalho,!designadamente!quanto!às!densidades!das!várias!categorias.!
Os!postos!de!trabalho!a!criar!têm!como!base!o!Anexo!IV!do!Boletim!do!Trabalho!e!Emprego,!
nº31,!22/8/211!que!se!refere!às!Definições!de!Funções.!Devido!à!fase!preliminar!em!que!este!
processo! ainda! se! encontra! nem! sempre! a! nomenclatura! utilizada! aqui! é! exatamente! a!
referida!de!forma!institucional!apresentando!esta!listagem!de!funções!um!carácter!indicativo.!
As! qualificações! exigidas! aos! colaboradores! a! afetar! ao! empreendimento! estarão! de! acordo!
com! o! Anexo! VIII! do! Boletim! do! Trabalho! e! Emprego,! nº31,! 22/8/211! que! se! refere! ao!
Regulamento!do!certificado!de!competências,!bem!como!com!o!DecretobLei!nº!15/2014!de!23!
de!janeiro.!
!
Tabela!4.13!b!Tipologia!dos!postos!de!trabalho!a!serem!criados!na!fase!de!exploração!
Local!a!
desempenhar!
funções!

Edifício!Principal!

Função!/!Tipologia!

Nº!de!postos!
de!trabalho!

1!

consideradas!três!equipas!de!duas!
pessoas!b!face!ao!horário!completo!
da!receção.(a!funcionar!24horas)!
terá!que!haver!rotatividade!dos!
funcionários!
Um!Diretor!do!Empreendimento,!
uma!pessoa!com!experiência!na!
atividade!e!dois!administrativos!
!

1!

!

1!

facultativo!

Receção!/!Administração!

6!

Administração!e!serviços!
administrativos!

3!

Recolha!de!viaturas!
Trabalho!no!cais!e!
manutenção!
Técnico!de!informático!

Observações!
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Local!a!
desempenhar!
funções!

Função!/!Tipologia!

Gerente!
Receção,!atendimento!e!
caixa!
Atendimento!e!serviço!
Restaurante!
de!mesas!
Chefe!de!cozinha!
Assistentes!de!cozinha!
Auxiliares!
Receção,!atendimento!e!
caixa!
Casa!de!Chá!
Atendimento!e!Serviço!
de!mesas!
Loja!da!Terra!
Atendimento!/!controlo!
Espaço!WellLBeing!
Instrutores!
Massagistas!e!terapeutas!
Serviços!de!limpeza!
Serviços!de!manutenção,!
Serviços!
controlo!e!jardinagem!
partilhados!
Serviço!de!vigilância!
noturna!
TOTAL!

Nº!de!postos!
de!trabalho!

Observações!

1!

!

1!

!

2!

!

1!
2!
4!

!
!
!

1!

!

1!

!

2!
2!
2!
2!
4!

!
!
!
!
diversos,!quartos!e!lavandaria!
diversos,!oficina,!agricultura,!
animais,!espaços!verdes!

4!
1!

das!23h00!às!07h00!

42!

!

!
!
14.!O!EIA!refere!que!no!município!de!Ovar!há!14!furos!verticais!e!um!ponto!de!sondagem,!
mas!nenhum!deles!na!freguesia!de!Válega.!Como!estes!dados!não!correspondem!aos!títulos!
emitidos!para!esta!atividade!pela!APA/ARHC,!deverão!proceder!à!atualização!destes!valores.!
#
Esta#informação#foi#atualizada,#sendo#acrescentada#a#seguinte#informação:#
!
“De! acordo! com! a! informação! disponibilizada,! via! email,! a! 23! de! Julho! de! 2015,! pela! ARH!
Centro,!na!base!de!dados!desta!entidade,!na!freguesia!de!Válega!(freguesia!onde!se!insere!o!
projeto),!concelho!de!Ovar,!existem!22!captações!subterrâneas!com!licença!emitida!pela!ARHC!
de! 1994! a! 2015! (ver! Tabela).! O! ponto! subterrâneo! com! a! referência! 022! é! o! ponto! mais!
próximo!da!área!envolvente!ao!projeto,!situado!a!cerca!de!1,5!Km,!o!qual!não!tem!um!tipo!de!
uso!associado!(ver!carta!RHsub.1!presente!no!Anexo!III).!!
!
Tabela!3.35–!Captações!de!águas!subterrâneas!na!freguesia!de!Válega,!concelho!de!Ovar,!com!
licença!emitida!pela!ARHC!entre!1994!e!2015.!
Ref.!

Tipo!de!ponto!
água!

Coordenadas!
M!

P!

Designação!

Freguesia!/!local!

Uso!

ESTUDO!DE!IMPACTE!AMBIENTAL!–!QUINTA!DO!CABEDELO!ECOTURISMO! 14!

!

Ref.!

Tipo!de!ponto!

Coordenadas!

Designação!

Freguesia!/!local!

Uso!

428400!

b!

Válega!

Rega!

161900!

429600!

b!

Válega!

Atividade!industrial!

b!

163700!

428400!

b!

Válega!

Consumo!humano,!

004!

b!

164122!

428901!

b!

Válega!

Rega,!

004!

Furo!Vertical!

164122!

428901!

b!

005!

Poço!

160787!

431218!

b!

Alçados,!Válega!

b!

006!

!

165342!

430487!

b!

Válega!

b!

007!

Poço!

162055!

429156!

b!

Válega!

Rega!

008!

Poço!

161780!

429490!

b!

009!

Furo!Vertical!

162276!

430544!

b!

010!

Furo!Vertical!

161781!

431844!

b!

011!

b!

163820!

431703!

b!

Bustelo,!Válega!

b!

012!

b!

163037!

431223!

b!

Valdágua,!Válega!

b!

013!

b!

161152!

431296!

b!

Cadaval,!Válega!

b!

014!

Furo!Vertical!

163019!

429484!

b!

Válega!

Consumo!Humano!

015!

b!

161431!

428351!

b!

016!

Furo!Vertical!

162331!

428561!

017!

Furo!Vertical!

162345!

428567!

0018!

Furo!Vertical!

162695!

428890!

0019!

Poço!

162419!

429918!

0020!

Furo!Vertical!

160121!

0021!

Furo!Vertical!

0022!

Furo!Vertical!

água!

M!

P!

001!

b!

163700!

002!

b!

003!

Monte!da!
Candosa,!Válega!

Estrada!de!Cima,!
Válega!
Vide,!Válega!
Carvalheira,!
Válega!

Seixo!Branco,!
Válega!

REPSOL!

Estação!de!serviço!

PORTUGUESA,!S.A.!

Válega!A!

Regularização!
Furo!de!Sofia!

Estação!de!
serviçobválega!B!

Rega!

b!
b!
b!

b!

Rega!

Rega!

Válega!

Rega!

b!

Válega!

Rega!

428792!

AC1!

Válega!

Outra!

161567!

429242!

b!

Válega!

Rega!

162797!

429772!

b!

Válega!

Rega!

Dulcíreia!

!
!
15.! De! acordo! com! a! tabela! 3.37! do! ElA,! o! parâmetro! HCB! (Hexaclorobenzeno)! dos!
sedimentos! da! amostra! OV1! apresenta! um! valor! E19pg/kg.! De! acordo! com! a! tabela! 2! do!
anexo!lll!da!Portaria!1450/2007!este!sedimento!é!classificável!como!classe!4.!No!entanto!o!
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EIA!refere!estes!sedimentos!como!classificáveis!na!classe!2.!Os!resultados!analíticos!devem!
ser!apresentados!de!modo!a!não!levantar!dúvidas!quanto!à!classificação!dos!sedimentos.!Se!
necessário! devem! ser! repetidos! os! ensaios! analíticos,! incluindo! a! amostragem.! SolicitaLse!
explicação!para!a!classificação!dos!sedimentos,!apresentada.!
Caso! se! confirme! a! classificação! destes! sedimentos! como! classe! 4,! que! medidas! serão!
adotadas!de!modo!a!evitar!impactes!ambientais.!
#
O# capítulo# 3.6.4# foi# reformulado# de# forma# a# ser# mais# explicita# a# informação# recolhida# em#
bibliografia# e# os# resultados# da# amostragem# realizada# em# fase# de# EIA,# passando# a# constar# a#
seguinte#informação:!
#
“3.6.4.!Sedimentos!!
No! presente! ponto! é! realizada! uma! caracterização! da! qualidade! dos! sedimentos! da! Ria! de!
Aveiro!no!local!de!confluência!entre!a!ria!e!o!projeto!em!avaliação,!nomeadamente!no!limite!
noroeste,! local! este! proposto! para! a! implementação! do! cais! de! canoagem! e! onde! se! prevê!
movimentação!de!terras!durante!a!fase!de!construção.!!
Para! a! caracterização! da! qualidade! dos! sedimentos! da! Ria! de! Aveiro! e! na! zona! próxima! do!
projeto!em!avaliação,!a!equipa!técnica!responsável,!recolheu!dados!bibliográficos!disponíveis!
em!estudos!anteriores!e!realizou!uma!campanha!de!monitorização,!em!fevereiro!de!2015,!para!
avaliar!a!qualidade!dos!sedimentos!no!local!do!projeto.!
Assim,! na! caracterização! da! qualidade! dos! sedimentos! foi! compilada! informação! relativa! à!
monitorização! realizada! na! Ria! de! Aveiro! –! WB5! em! abril! de! 2011,! nomeadamente! o! ponto!
designado! por! OV1! localizado! a! cerca! de! 3! Km! a! Noroeste! da! zona! de! projeto! (coordenadas!
geográficas:! 40°49'56.50"N;! 8°39'28.69"W),! desenvolvida! no! âmbito! do! “Estudo! da!
Caracterização! da! Qualidade! Ecológica! da! Ria! de! Aveiro”! (Ambieco,! 2011).! Foi! igualmente!
considerado! o! local! monitorizado! no! âmbito! do! estudo! da! Caracterização! dos! sedimentos!
superficiais!da!Ria!de!Aveiro!(SENER,!2011),!designado!por!SC3,!localizado!próximo!do!cais!de!
Torrão! e! do! Puxadouro! (coordenadas! geográficas:! 40°49'14.06"N;! 8°38'36.96"W)! a! cerca! de!
1,2!Km!do!projeto!em!estudo.!
Avaliando! os! resultados! do! parâmetro! HCB,! apresentados! em! ambos! os! estudos,! verificabse!
que:!
•! No! estudo! da! Ambieco,! no! ponto! OV1,! não! é! possível! atribuir! uma! classe! aos!
sedimentos,!pois!o!laboratório!utilizado!para!a!determinação!laboratorial!possuía!um!
limite! de! quantificação! elevado,! apresentando! apenas! a! informação! que! o! valor! do!
HCB! seria! inferior! a! 19! µg/kg.! Os! sedimentos! poderiam! assim! estar! enquadrado! nas!
classes! de! qualidade! dos! sedimentos! 1,! 2,! 3! ou! 4.! Deste! modo,! de! acordo! com! os!
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resultados! apresentados! e! com! a! distância! de! 3! Km! à! zona! de! projeto,! considerabse!
que,! no! que! se! refere! à! caracterização! do! ambiente! afetado! pelo! projeto,! esta!
monitorização!não!foi!conclusiva!(Tabela!3.37).!
•! No! estudo! da! SENER,! o! laboratório! utilizado! para! a! determinação! laboratorial! possuía!
um! limite! de! quantificação! de! 1! µg/kg,! sendo! que! no! ponto! SC3! foi! apresentado! um!
valor!que!era!inferior!a!esse!limite!de!quantificação.!Desta!forma,!os!sedimentos!neste!
ponto! de! monitorização! poderiam! estar! enquadrados! nas! classes! de! qualidade! dos!
sedimentos!1!ou!2.!De!salientar!que!este!ponto!se!situa!a!cerca!de!1,2!Km!da!zona!de!
projeto!(Tabela!3.37).!
Assim,! por! forma! a! obter! resultados! atuais! que! refletissem! a! qualidade! dos! sedimentos! da!
zona! de! implementação! do! projeto! e! que! permitissem! uma! caracterização! conclusiva! do!
ambiente!afetado!pelo!projeto,!a!equipa!técnica!realizou!uma!campanha!de!monitorização!em!
fevereiro!de!2015,!na!zona!limite!noroeste!do!projeto!em!estudo!(vide!Figura!!e!a!Carta!RHS.1!
apresentada!no!Anexo!III!–!Locais!de!Amostragem).!!
No! Anexo! V! –! Registo! de! Dados! é! apresentado! o! registo! de! campo! da! monitorização! de!
sedimentos! referente,! onde! se! descreve! entre! outros:! a! localização! do! local! de! amostragem,!
indicação! das! coordenadas! geográficas;! a! data! e! hora! da! recolha! das! amostras;! dados!
climatéricos! e! tipo! e! método! de! amostragem.! O! boletim! de! análise! laboratorial! apresentabse!
igualmente!no!Anexo!V!–!Registo!de!Dados.!
A! amostragem! foi! realizada! em! 6! pontos! selecionados! ao! longo! do! local! proposto! para!
implementação! do! futuro! cais! de! canoagem,! distanciados! entre! si! cerca! de! 3! m,! a! uma!
profundidade!de!30!cm!a!1!m.!A!amostra!foi!posteriormente!homogeneizada!por!forma!a!ser!
representativa! da! área! em! avaliação.! A! amostra! foi! acondicionada! em! sacos! apropriados! e!
conservada! mala! térmica! durante! o! transporte! até! ao! laboratório.! Os! parâmetros! foram!
analisados!na!fração!de!granulometria!<2!mm,!conforme!é!referido!na!Portaria!n.º!1450/2007!
de!12!de!novembro.!Para!a!determinação!do!parâmetro!HCB!foi!utilizado!um!laboratório!que!
possuía!um!valor!limite!de!quantificação!reduzido!(0,46!µg/kg).!

!
Figura!3.30!–!Ilustração!do!local!de!amostragem!de!sedimentos.!
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!
A!Portaria!n.º!1450/2007,!de!12!de!novembro!define!os!critérios!de!qualidade!dos!sedimentos!
e! em! função! desta,! os! respetivos! destinos.! Na! tabela! seguinte! apresentabse! as! classes! de!
qualidade! definidas,! com! indicação! dos! intervalos! de! concentração! para! os! diversos!
contaminantes!(Tabela!3.37).!
Seguidamente,! os! resultados! serão! avaliados! em! função! dos! critérios! de! qualidade! de!
sedimentos!estabelecidos!de!acordo!com!os!parâmetros!estabelecidos!na!tabela!2!da!Portaria!
n.º! 1450/2007,! de! 12! de! novembro.! A! classificação! dos! sedimentos! é! feita! considerando! o!
parâmetro!que!apresenta!a!classe!mais!elevada.!
!
Tabela! 3.37! b! Limites! legais! de! poluentes! específicos! (metais! e! compostos! orgânicos)! em!
sedimentos!(Tabela!2!do!Anexo!III!da!Portaria!n.º!1450/2007)!
Parâmetro!

Classe!1!

Classe!2!

Classe!3!

Classe!4!

Classe!5!

Arsénio!

<20!

20!–!50!

50!–!100!

100!–!500!

>500!

Cádmio!

<1!

1!–!3!

3!–!5!

5!–!10!

>10!

Crómio!

<50!

50!–!100!

100!–!400!

400!–!1!000!

>1!000!

Cobre!

<35!

35!–!150!

150!–!300!

300!–!500!

>500!

Mercúrio!

<0,5!

0,5!–!1,5!

1,5!–!3,0!

3,0!–!10!

>10!

Chumbo!

<50!

50!–!150!

150!–!500!

500!–!1!000!

>1!000!

Níquel!

<30!

30!–!75!

75!–!125!

125!–!250!

>250!

Zinco!

<100!

100!–!600!

600!–!1!500! 1!500!–!2!500! >5!000!

25!–!100!

Metais!(mg/kg)!

Compostos!orgânicos!(μg/kg)!
PCB!(soma)!

<5!

5!–!25!

PAH!(soma)!

<300!

300!–!2!000! 2!000!–!6!000! 6!000!–!20!000! >20!000!

HCB!

<0,5!

0,5!–!2,5!

2,5!b!10!

100!–!300!

10!–!50!

>300!

>50!

!
De!acordo!com!a!referida!Portaria,!a!cada!uma!das!classes!está!associada!a!seguinte!forma!de!
eliminação!dos!materiais!dragados:!
•! Classe! 1:! Material! dragado! limpo! –! pode! ser! depositado! no! meio! aquático! ou! reposto!
em! locais! sujeitos! a! erosão! ou! utilizado! para! alimentação! de! praias! sem! normas!
restritivas;!
•! Classe! 2:! Material! dragado! com! contaminação! vestigiária! –! pode! ser! imerso! no! meio!
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aquático! tendo! em! atenção! as! características! do! meio! recetor! e! o! uso! legítimo! do!
mesmo;!
•! Classe! 3:! Material! dragado! ligeiramente! contaminado! –! pode! ser! utilizado! para!
terraplenos! ou! no! caso! de! imersão! necessita! de! estudo! aprofundado! do! local! de!
deposição!e!monitorização!posterior!do!mesmo;!
•! Classe! 4:! Material! dragado! contaminado! b! deposição! em! terra,! em! local!
impermeabilizado,! com! a! recomendação! de! posterior! cobertura! de! solos!
impermeáveis;!
•! Classe!5:!Material!muito!contaminado!–!idealmente!não!deverá!ser!dragado!e!em!caso!
imperativo,! deverão! os! dragados! ser! encaminhados! para! tratamento! prévio! e! ou!
deposição! em! aterro! de! resíduos! devidamente! autorizado! sendo! proibida! a! sua!
imersão.!
Na! Tabela! 3.38! apresentambse! os! resultados! das! análises! e! a! síntese! da! classificação! da!
qualidade!para!cada!uma!das!amostras!de!sedimentos!de!acordo!com!os!termos!definidos!na!
Portaria!n.º!1450/2007,!de!12!de!novembro.!
!
Tabela!3.38!–!Resultados!Obtidos!e!Classificação!das!Amostras!de!Sedimentos!
Locais!de!amostragem!
Parâmetros!

OV1!

Unidades!

(Ambieco!
2011)!

Teor!em!matéria!orgânica!(%!de!

Campanha!

SC3!

fevereiro!de!

(SENER,!2011)!

2015!

%!m/m!

b!

45,8!

42!

Poluentes!orgânicos!

!

!

!

!

PAHs!(soma)!

µg/kg!

<28!

<0,32!

<72!

PCB´s!(soma)!

µg/kg!

12!

<14!

<2,3!

Hexaclorobenzeno!(HCB)!

µg/kg!

<19!

<1!

<0,46!

Metais!!

!

!

!

!

Arsénio!total!

mg!As/kg! 8,7!

18!

8,3!

Cádmio!total!

mg!cd/kg! <4,1!

<0,4!

0,66!

Crómio!total!

mg!Cr/kg! <20!

30!

<17!

Mercúrio!total!

mg!Hg/kg! <2,0!

<0,05!

<0,33!

Chumbo!total!

mg!Pb/kg! <17!

27!

<17!

Cobre!

mg!Cu/kg! b!

16!

24!

sólidos)!
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Locais!de!amostragem!
Parâmetros!

OV1!

Unidades!

(Ambieco!
2011)!

SC3!
(SENER,!2011)!

Campanha!
fevereiro!de!
2015!

Zinco!

mg!Zn/kg! b!

110!

310!

Níquel!

mg!Ni/kg! b!

28!

<10!

2!

2!

Classe!

b!(a)!

(a)!–!Impossível!definir!classe!por!falta!de!informação!de!alguns!parâmetros,!sendo!que,!alguns!
parâmetros! apresentam! limite! de! quantificação! superior! ao! limite! regulamentar! e! o!
laboratório! utilizado! para! a! determinação! laboratorial! possuía! um! limite! de! quantificação!
elevado.!
A!avaliação!dos!resultados!obtidos!na!campanha!de!monitorização!de!fevereiro!de!2015,!com!
base!nas!classes!de!qualidade!definidas!de!acordo!com!a!legislação!em!vigor,!permite!concluir!
que:!avaliando!os!resultados!do!parâmetro!HCB,!verificabse!que!os!sedimentos!da!zona!limite!
noroeste! do! projeto! em! estudo! (local! proposto! para! implementação! do! futuro! cais! de!
canoagem),!possuíam!um!valor!inferior!a!0,46!µg/kg,!isto!é,!inferior!ao!limite!de!quantificação!
do!laboratório!utilizado!para!a!determinação!laboratorial.!Desta!forma,!considerando!apenas!o!
parâmetro!HCB,!os!sedimentos!da!zona!de!projeto!estão!enquadrados!na!classe!de!qualidade!1!
(Material! limpo).! Salientabse! que! todos! os! restantes! parâmetros! colocam! também! os!
sedimentos! recolhidos! em! fevereiro! de! 2015! na! classe! de! qualidade! 1! (Material! limpo)! à!
exceção! do! teor! de! Zinco! apresentado,! que! coloca! os! sedimentos! enquadrados! na! classe! de!
qualidade!2!(material!com!contaminação!vestigiária).!Deste!modo,!não!se!considera!necessária!
a!implementação!de!medidas!adicionais!além!das!previstas!no!Estudo!de!Impacte!Ambiental.!
!
16.!Na!manutenção!dos!espaços!verdes!e!dos!espaços!agrícolas!deste!projeto!está!previsto!a!
utilização! de! fertilizantes! e! de! fitossanitários.! SolicitaLse! a! quantificação! das! áreas! em!
apreço,!a!sua!localização!em!peça!desenhada!e!referir!a!tipologia!de!espaço!REN!em!que!se!
inserem.!Deverá!ser!mencionada!a!evolução!do!nível!freático!ao!longo!do!ano!nestas!áreas.!
Deverá!ser!indicada!a!tipologia!de!fertilizantes!e!de!fitossanitários!a!utilizar,!assim!como!os!
métodos!e!os!períodos!da!sua!previsível!aplicação.!
Mencionar! os! impactes! ambientais! esperados,! tendo! em! conta! o! uso! de! adubos! e!
fitossanitários!no!controlo!e!manutenção!dos!espaços!verdes!e!agrícolas.!
Deverá! ser! apresentado! um! plano! de! monitorização! da! qualidade! das! águas! subterrâneas,!
associadas!às!áreas!anteriormente!mencionadas.!
!
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Informação# incorporada# nos# diversos# capítulos# (caracterização,# impactes,# medidas# de#
minimização#e#monitorização)#referentes#aos#recursos#hídricos.#
#
X#Áreas#dos#espaços#verdes#e#dos#espaços#agrícolas#em#que#poderão#ser#usados#fertilizantes#e#
fitossanitários,#localização#em#peça#desenhada#e#tipologia#de#espaço#REN#em#que#se#inserem,##
passando#a#constar#a#seguinte#informação:!
#
“A!área!total!da!propriedade!destinada!a!espaços!verdes!e!agrícolas!prevista!é!de!120462!m2!
(ver! Peça! desenhada! da! proposta! de! intervenção! paisagística! incluída! no! Anexo! II),!
inteiramente! inserida! na! tipologia! “área! de! máxima! infiltração”! do! espaço! REN! (ver! Peça!
desenhada!da!área!REN!incluída!no!Anexo!II).”!
!
X#Evolução#do#nível#freático#ao#longo#do#ano,#passando#a#constar#a#seguinte#informação:!
#
“Relativamente!à!evolução!do!nível!freático!ao!longo!do!ano,!os!dados!disponíveis!para!a!zona!
próxima!do!projeto!são!os!presentes!no!site!do!Sistema!Nacional!de!Informação!de!Recursos!
Hídricos! (SNIRH).! As! estações! de! monitorização! piezométricas! mais! próximas! da! área! em!
estudo!são:!a!estação!163/114!situada!a!cerca!de!1Km!a!sul!e!a!estação!163/9!situada!a!cerca!
de!2,5!Km!a!sudeste,!ambas!inseridas!no!sistema!aquífero!O1!b!Quaternário!de!Aveiro.!
Os! dados! disponíveis! no! site! do! SNIRH,! do! nível! piezométrico! e! da! profundidade! do! nível! de!
água!para!as!duas!estações!são!os!presentes!na!Figura!3.29.!!

!
Figura!3.29.!–!Nível!piezométrico!e!da!profundidade!do!nível!de!água!das!estações!163/114!e!
163/9.!
Através!dos!dados!apresentados!podemos!verificar!que!o!nível!piezométrico!e!a!profundidade!
do! nível! de! água! são! reduzidos! indicando! assim! que! as! massas! de! água! subterrâneas! estão!
muito!próximas!da!superfície!e,!portanto,!mais!vulneráveis!às!pressões!antropogénicas.”!
#
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Tipologia#de#fertilizantes#e#de#fitossanitários#a#utilizar,#assim#como#os#métodos#e#os#períodos#da#
sua# previsível# aplicação# –# completado# o# capítulo# 5.7.2,# passando# a# constar# a# seguinte#
informação:!
#
“!5.7.2.!Fase!de!Exploração!
•! Deverá! ser! dada! formação! aos! trabalhadores! sobre! as! boas! práticas! ambientais,!
elencando! o! conjunto! de! medidas! de! minimização! a! implementar! durante! a! fase! de!
exploração!e!a!sua!importância;!
•! Deverá! ser! implementado! um! plano! de! gestão! e! manutenção! dos! espaços! edificados,!
estruturas,! equipamentos! e! espaços! verdes! (semeados! e! /ou! plantados)! e! do! espaço!
do!cais,!confluente!com!a!Ria!de!Aveiro,!de!modo!a!preservar!o!seu!bom!estado;!
•! Todos! os! equipamentos! náuticos! deverão! estar! preparados! com! “Kits”! para! contenção!
de!derrames;!
•! Deverá!ser!minimizada!a!aplicação!de!fertilizantes!ao!estritamente!necessário!quer!aos!
espaços!verdes!quer!nas!áreas!agrícolas,!através!de!seleção!de!alternativas,!tais!como,!
utilização! de! espécies! que! requeiram! um! input! mínimo! de! nutrientes,! aplicando!
exclusivamente!as!quantidades!necessárias!para!o!seu!correto!desenvolvimento;!
•! Em!caso!de!utilização!de!fertilizantes!serão!utilizados!prioritariamente!adubos!orgânicos,!
de! libertação! lenta,! adaptados! às! condições! locais! e! às! necessidades! do! coberto!
vegetal!e!em!quantidades!controladas,!em!detrimento!de!adubos!minerais;!
•! Os!métodos!e!períodos!para!a!aplicação!de!fertilizantes!estarão!dependentes!do!tipo!de!
cultura! presente! e! das! necessidades! do! solo.! A! aplicação! de! fertilizantes! orgânicos!
deverá!ser,!preferencialmente,!por!distribuição!na!área!total!a!cultivar!e!incorporação!
na! camada! arável,! para! aumentar! sua! solubilização! (ou! decomposição)! e! a! eficiência!
de!uso!dos!nutrientes!pelas!plantas!ou!por!distribuição!localizada;!
•! A! época! de! aplicação! de! fertilizantes,! caso! se! venha! a! verificar,! dependerá! do! tipo! de!
cultura,!optandobse!pelos!períodos!em!que!as!plantas!precisam!de!maior!quantidade!
de!nutrientes!para!o!seu!crescimento!vegetativo.!No!entanto!devem!evitarbse!períodos!
em! que! o! solo! esteja! sob! défice! hídrico,! pois! o! potencial! osmótico! pode! aumentar! e!
desidratar! as! plantas,! além! de! incrementar! as! perdas! de! nutrientes! e! por! outro! lado!
devebse! evitar! a! aplicação! de! fertilizantes! e! pesticidas! durante! períodos! de! chuva! ou!
quando!se!prevê!pluviosidade!nas!próximas!24b48!horas,!de!forma!a!minimizar!a!sua!
escorrência!e!infiltração!para!os!recursos!hídricos!superficiais!e!subterrâneos;!
•! Evitar!a!aplicação!de!pesticidas!e!fertilizantes!na!proximidade!de!furos!ou!captações!de!
água;!
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•! Relativamente! aos! produtos! fitossanitários,! a! sua! aplicação! será! realizada! em! último!
recurso,! optandobse! primeiramente! por! métodos! de! eliminação! manual! e! mecânicos!
(arranque,!corte!ou!lavragem).!Em!caso!de!aplicação,!esta!será!feita!por!empresa!com!
competências! para! tal! e! os! produtos! a! utilizar! devem! constar! na! lista! dos! produtos!
com!venda!autorizada!disponível!no!site!da!Direção!Geral!de!Agricultura!e!Veterinária!
(DGAV),!

e!

que!

se!

encontra!

em!

constante!

atualização!

(http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Introd_lista/prod_vend_aut.htm).!!
•! Nas! plantações! e! sementeiras,! selecionar! espécies! autóctones! ou! bem! adaptadas! às!
condições! edafobclimáticas! existentes,! de! modo! a! reduzir! a! aplicação! de! produtos!
fitossanitários!e!fertilizantes!bem!como!os!consumos!de!água;!
•! Não!fazer!uso!de!pesticidas!ou!outros!fitoquímicos!perigosos!na!proximidade!da!massa!
de!água!e!nas!faixas!de!proteção;!
•! Manter!e!valorizar!o!coberto!vegetal!da!envolvente!da!Ria!de!Aveiro!em!boas!condições!
de!forma!a!evitar!fenómenos!de!erosão!das!respetivas!margens;!
•! a!qualidade!da!água!de!rega!deve!ser!garantida!de!modo!a!evitar!um!aumento!do!teor!
de!sais!nos!recursos!hídricos;!
•! Manter!junto!das!massas!de!água!(lagos!e!ria)!uma!faixa!de!vegetação!com!pelo!menos!5!
cm!de!altura!e!0,5!a!1!m!de!largura,!para!servir!de!buffer!às!escorrências!superficiais.!
•! As!aparas!resultantes!dos!cortes!de!relva!devem!ser!colocadas/armazenadas!em!locais!
afastados!de!linhas!de!água;!
•! A!rega!dos!espaços!verdes!deve!ser!efetuada!fora!dos!períodos!em!que!se!registam!as!
maiores! temperaturas,! durante! o! início! da! manhã! e/ou! no! final! da! tarde,! evitando!
assim!perdas!desnecessárias!por!evaporação!que!ocorre!nos!períodos!mais!quentes;!
•! Serão!usados!sistemas!de!rega!gotababgota!em!arbustos!e!árvores,!de!forma!à!água!ser!
aplicada!diretamente!nas!raízes,!onde!é!necessária;!
•! Serão! usados! aspersores! que! não! formem! gotas! pequenas! de! água! e! neblina! que!
evaporam!com!maior!facilidade;!
•! Instalação! de! sistemas! de! rega! totalmente! informatizados! que! otimizem! consumos,!
periodicidade!e!duração!da!rega!e!que!permitam!interromper!a!rega!em!períodos!de!
chuva;!
•! Deverá! realizarbse! um! controlo! permanente! às! necessidades! de! irrigação,! favorecendo!
as! regas! menos! frequentes! e! mais! profundas! para! o! desenvolvimento! das! raízes! em!
profundidade,! humedecendo! todas! as! camadas! do! terreno,! e! assim! melhorar! a!
tolerância!à!seca;!
•! Deverá!ocorrer!a!reparação!imediata!de!avarias!ou!situações!de!inconformidade!da!rede!
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de! abastecimento! de! água,! da! rede! de! irrigação! e! da! rede! de! drenagem! de! águas!
residuais,! de! forma! a! minimizar! consumos! excessivos! e! perdas! de! água! e! da! rede! de!
drenagem!de!águas!pluviais!e!residuais.!
•! Deve! ser! garantida! a! limpeza! regular! dos! órgãos! de! drenagem! de! águas! de! modo! a!
garantir!a!sua!adequada!funcionalidade;!
•! Manter! edificações! elevadas! do! solo,! minimizando! o! impacte! ambiental! das! suas!
implantações! e! mantendo! as! características! permeáveis! do! solo.! Este! tipo! de!
edificação! está! previsto! para! todas! as! unidades! de! alojamento! e! para! o! observatório!
de! aves,! sendo! que! também! o! Edifício! Principal! e! o! Espaço! Wellbbeing! não! têm! uma!
implantação!completa;!
•! Implantação! de! espécies! ripícolas! nos! terrenos! a! poente! próximas! da! margem! do!
Estuário!da!Ria!de!Aveiro.!“!
#
X#Impactes#ambientais#esperados,#tendo#em#conta#o#uso#de#adubos#e#fitossanitários#no#controlo#
e#manutenção#dos#espaços#verdes#e#agrícolas,#passando#a#constar#a#seguinte#informação:!
!
“Capítulo!3.6.3.!Usos!e!pressões!sobre!os!recursos!hídricos!
...Considerando! a! evolução! do! nível! freático! ao! longo! do! ano,! o! facto! da! área! do! projeto! se!
inserir! numa! área! REN! de! máxima! infiltração! e! a! proximidade! da! propriedade! a! importantes!
massas! de! água! é! previsível! que! ocorram! escorrências! superficiais! ou! infiltração! no! solo! de!
fertilizantes! azotados! e! fosfatados! (estimuladores! do! crescimento)! e! de! compostos!
fitossanitários! (utilizados! para! controlo! de! espécies! infestantes! e! espécies! invasoras)! que!
venham!a!ser!utilizados!na!manutenção!dos!espaços!verdes!e!agrícolas!da!propriedade.!
A!curto!prazo,!no!caso!de!utilização!de!fertilizantes,!poderbsebão!desencadear!fenómenos!de!
eutrofização!das!massas!de!água!e!o!aparecimento!de!espécies!com!potencial!infestante!com!
consequente!redução!da!biodiversidade!local.!O!uso!de!produtos!fitossanitários,!em!particular!
os! de! menor! grau! de! especificidade,! poderá! ter! efeitos! negativos! sobre! espécies! vegetais!
autóctones,! e! sobre! a! qualidade! do! meio! aquático! afetando! assim! as! suas! comunidades!
faunísticas.!!
Neste! sentido,! é! importante! avaliar! os! impactes! da! utilização! de! fertilizantes! e! produtos!
fitossanitários! e! propor! medidas! de! minimização! dos! impactes! que! lhe! estão! associados! nos!
recursos! hídricos! subterrâneos! (ver! Capítulos! 4.! Identificação! e! Avaliação! de! Impactes!
Ambientais! e! 5.! Proposta! de! medidas! de! minimização! e/ou! compensação! dos! impactes!
ambientais).”!
!
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“Capítulo!4.3.6.2.2!
Na! fase! de! exploração,! as! possíveis! ações! causadoras! de! impactes! estão! relacionadas! com! a!
manutenção! dos! espaços! verdes,! nomeadamente! a! possível! utilização! de! fertilizantes! e!
produtos!fitossanitários,!podendo!provocar!alguma!contaminação!difusa!dos!recursos!hídricos!
subterrâneos!da!zona!envolvente.!
Relativamente! aos! impactes! ambientais! dos! fertilizantes! e! dos! produtos! fitossanitários,! e!
tendo! em! conta! a! proximidade! do! projeto! em! avaliação! de! massas! de! água! e! a! evolução! do!
nível!freático!ao!longo!do!ano,!estas!poderão!ser!o!destino!dos!adubos!azotados!e!fosfatados!
(estimuladores! do! crescimento)! e! dos! compostos! fitossanitários! (controlo! de! espécies!
infestantes!e!espécies!invasoras)!devido!às!escorrências!superficiais!ou!infiltração!no!solo.!!
A!curto!prazo,!no!caso!de!utilização!de!fertilizantes,!poderbsebão!desencadear!fenómenos!de!
eutrofização!das!massas!de!água!e!o!aparecimento!de!espécies!com!potencial!infestante!com!
consequente!redução!da!biodiversidade!local.!O!uso!de!produtos!fitossanitários,!em!particular!
os! de! menor! grau! de! especificidade,! poderá! ter! efeitos! negativos! sobre! espécies! vegetais!
autóctones,! e! sobre! a! qualidade! do! meio! aquático! afetando! assim! as! suas! comunidades!
faunísticas.!!
Devido! à! tipologia! de! Aldeamento! (Ecoturismo),! os! espaços! verdes! sujeitos! a! este! tipo! de!
práticas! serão! reduzidos! e! apenas! utilizados! em! último! recurso,! optandobse! por! alternativas!
menos! impactantes,! fazendo! com! que! o! impacte! seja! considerado! como! pouco! significativo,!
até! porque,! o! fluxo! poluente! ainda! será! sujeito! a! diversos! processos! que! reduzem! a!
concentração!dos!contaminantes,!tais!como:!diluição!pelas!águas!drenadas!de!áreas!vizinhas;!
reações! químicas! e! biológicas! (sistema! radicular! das! plantas)! e! adsorção! e! retenção! na!
vegetação!e!nas!partículas!do!solo.!
Os!impactes!nos!recursos!hídricos!relacionados!com!as!operações!de!aplicação!de!fertilizantes!
e! produtos! fitossanitários! nos! espaços! verdes,! apesar! de! negativos! e! diretos,! serão! pouco!
significativos!e!de!magnitude!reduzida!se!existir!uma!aplicação!reduzida!de!adubos!minerais!e!
se! preferencialmente! forem! métodos! de! eliminação! manual! e! mecânicos! em! detrimento! de!
produtos!fitossanitários.!
Não! está! prevista! qualquer! utilização! intensiva! de! água! subterrânea! na! utilização! do!
Aldeamento! Turístico! da! Quinta! do! Cabedelo,! não! se! prevendo! assim! impactes! ao! nível! dos!
aspetos!quantitativos!dos!recursos!hídricos!subterrâneos.!
Devido!à!reduzida!utilização!de!água!subterrânea!prevista,!ao!afastamento!e!à!reduzida!carga!
poluente,!não!se!prevê!qualquer!afetação!direta!e!indireta!de!captações!de!água!subterrânea!
privadas!e!para!abastecimento!público!da!zona!envolvente!ao!projeto.!
Tal! como! para! os! recursos! hídricos! superficiais,! não! ocorrerá! contaminação! dos! recursos!
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hídricos! subterrâneos! durante! a! fase! de! exploração,! pois! as! águas! residuais! produzidas! no!
Aldeamento!serão!conduzidas!para!a!rede!pública.!
Não! é! expectável! que! ocorra! a! descarga! indevida! de! águas! residuais! e! de! águas! pluviais!
contaminadas!ou!a!ocorrência!de!derrames!acidentais!com!cargas!significativas!de!poluentes!
para!os!aquíferos.!
Na! área! em! estudo! encontrambse! as! seguintes! tipologias! REN! de! proteção! dos! recursos!
hídricos:!Faixa!de!Proteção!à!Laguna!e!à!Lagoa!(limite!sul!e!oeste!da!propriedade)!e!Áreas!de!
Máxima!Infiltração!(toda!a!propriedade).!
Devido! à! sua! permeabilidade,! as! Áreas! de! Máxima! Infiltração! permitem! a! recarga! dos!
aquíferos.! Considerabse,! no! entanto,! que,! o! projeto! em! avaliação! não! possuirá! um! impacte!
significativo! nesta! tipologia! REN! de! proteção! dos! recursos! hídricos! pois! não! serão! realizadas!
ações! que! criem! riscos! significativos! de! contaminação! dos! aquíferos! nem! ações! de!
impermeabilização! significativa! do! solo! se! forem! tomadas! as! medidas! de! prevenção! e!
minimização!identificadas!no!EIA.!
As! medidas! de! prevenção! e! minimização! identificadas! no! EIA! também! asseguram! que! os!
impactes!ambientais!na!massa!de!água!adjacente!ao!projeto!(Ria!de!Aveiro)!serão!reduzidos!ou!
nulos.!
Considerando!os!aspetos!referidos!anteriormente,!os!impactes!previstos!nos!recursos!hídricos,!
podem!ser!considerados!como!sendo!negativos,!permanentes,!mas!não!significativos”!
!
X#Plano#de#monitorização#da#qualidade#das#águas#subterrâneas.#
Acrescentado#o#seguinte#capítulo#com#o#Plano#de#monitorização#de#águas#subterrâneas:#
#
“!6.2.!Recursos!Hídricos!subterrâneos!
Será!implementado!um!plano!monitorização!da!qualidade!das!águas!subterrâneas!por!forma!a!
caracterizar!as!seguintes!fases:!fase!de!prébconstrução,!com!o!objetivo!de!descrever!o!estado!
do! ambiente! atual! que! irá! ser! afetado! pelo! projeto;! fase! de! construção,! com! o! objetivo! de!
avaliar!o!impacte!das!atividades!construtivas;!e!fase!de!exploração,!com!o!objetivo!de!avaliar!a!
evolução!da!qualidade!da!água!subterrâneas!e!os!impactes!inerentes!à!exploração!do!projeto!
em!estudo!e!avaliar!a!eficácia!das!medidas!de!minimização!previstas!para!esta!fase.!
Em!todas!as!fases!os!Parâmetros!a!Monitorizar!são:!temperatura,!pH,!condutividade,!turvação,!
oxigénio! dissolvido,! hidrocarbonetos! totais,! cloretos,! fosfatos,! fósforo! total,! nitratos,! azoto!
amoniacal,! nitritos,! pesticidas,! cádmio,! chumbo,! cobre,! zinco,! E.# Coli,! enterococos! e! nível!
hidrostático.!
A!amostragem!será!realizada!num!piezómetro!a!construir!na!zona!de!projeto!para!este!efeito.!
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Na!fase!de!prébconstrução!será!realizada!uma!única!campanha!imediatamente!antes!do!inicio!
da!fase!de!construção.!Na!fase!de!construção,!as!campanhas!terão!uma!frequência!trimestral!e!
apenas!enquanto!decorrerem!os!trabalhos!de!movimentação!de!terras.!Na!fase!de!exploração!
serão!realizadas!duas!campanhas!por!ano:!uma!no!Período!Seco!(junho!a!agosto)!e!outra!no!
Período! Húmido! (dezembro/fevereiro).! Serão! efetuadas! as! duas! campanhas! durante! o!
primeiro! ano! da! fase! de! exploração! e! em! função! dos! resultados! obtidos! será! definida! a!
periodicidade!futura.!
As!técnicas,!métodos!de!análise!e!os!equipamentos!necessários!à!realização!das!análises!para!a!
determinação! dos! vários! parâmetros,! deverão! cumprir! os! requisitos! exigidos! no! DecretobLei!
n.º!236/98,!de!1!de!agosto.!
Os! trabalhos! de! campo,! amostragem! e! análise! das! águas,! deverão! ser! executados! por! uma!
equipa!de!técnicos!capacitados!e!experientes.!
Deverá! ser! dada! preferência! a! laboratórios! de! análise! acreditados! pelo! IPAC,! ou! laboratórios!
que! assegurem! que! mesmo! os! ensaios! que! não! se! encontram! no! âmbito! da! acreditação! são!
sujeitos!a!um!controlo!de!qualidade,!definido!em!procedimento!interno,!que!permita!garantir!
a!fiabilidade!dos!resultados!analíticos!obtidos.!
No!que!se!refere!a!equipamentos!e!instrumentação!a!utilizar,!recomendabse!que!sejam!usados!
recipientes! adequados! às! recolhas! manuais,! como! por! exemplo,! frascos! de! vidro! ou! plástico,!
preparados! com! reagentes! específicos! para! individualização! e! fixação! de! parâmetros,! que!
deverão! ser! conservados! a! 4ºC! e! transportados! para! o! laboratório! para! o! efeito,!
preferencialmente!no!próprio!dia!da!recolha.!!
Os! resultados! obtidos! deverão! ser! analisados! considerando! a! legislação! aplicável!
nomeadamente! o! DecretobLei! n.º! 236/98,! de! 1! de! agosto.! Os! resultados! obtidos! deverão!
também! ser! comparados! com! os! valores! obtidos! entre! as! campanhas! realizadas! em! fases!
anteriores.!
Serão! produzidos! relatórios! anuais,! tanto! na! fase! de! prébconstrução,! como! na! fase! de!
construção!e!de!exploração,!fazendo!neles!a!avaliação!dos!dados!recolhidos!e!tratados!durante!
a! execução! dos! trabalhos! e! definindo! o! programa! de! monitorização! para! o! ano! seguinte.! Os!
relatórios!deverão!ser!enviados!à!Autoridade!de!AIA,!após!término!da!última!campanha,!num!
prazo!máximo!de!90!dias.!
A!estrutura!do!relatório!de!monitorização!deverá!seguir!as!orientações!preconizadas!no!Anexo!
V!da!Portaria!n.º!330/2001!de!2!de!abril.!
Os! critérios! para! a! decisão! sobre! a! revisão! dos! programas! de! monitorização! deverão! ser!
definidos!consoante!os!resultados!obtidos,!sendo!o!programa!ajustado!em!conformidade!e!de!
acordo!com!as!necessidades!verificadas.”!
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17.!Indicar!a!origem!da!água!de!rega!a!utilizar!neste!projeto,!com!indicação!dos!volumes!(por!
tipo!de!água,!tais!como!água!bruta,!cinzenta!tratada!ou!outra).!
#
Acrescentada#a#seguinte#informação:#
!
“A!área!total!da!propriedade!destinada!a!espaços!verdes!e!agrícolas!prevista!é!de!120462!m2!
(ver! Peça! desenhada! da! proposta! de! intervenção! paisagística! incluída! no! Anexo! II),!
inteiramente! inserida! na! tipologia! “área! de! máxima! infiltração”! do! espaço! REN! (ver! Peça!
desenhada! da! área! REN! incluída! no! Anexo! II).! No! entanto! a! área! florestal,! que! incorpora! a!
maioria!da!área!destinada!a!espaços!verdes,!não!irá!estar!sujeita!a!rega!na!sua!totalidade,!mas!
apenas! em! situações! pontuais! onde! existam! espécies! mais! rasteiras! que! necessitem! de! uma!
rega!persistente.!!
Importa! também! salientar! que! a! quantidade! de! água! utilizada! para! a! rega! não! tem! uma!
distribuição!uniforme!no!tempo,!uma!vez!que!esta!se!destina!a!complementar!as!necessidades!
hídricas! das! culturas,! garantindo! o! seu! desenvolvimento! vegetativo! normal! ao! longo! do! ano.!
Desta!forma,!os!volumes!utilizados!têm!uma!distribuição!temporal!condicionada!por!todos!os!
fatores! meteorológicos! e! hidrológicos! que! determinam! o! teor! de! humidade! no! solo! (ARHC,!
2012).!
A! informação! disponível! sobre! consumos! de! água! para! rega! é,! na! região! das! bacias!
hidrográficas!do!Mondego,!Vouga!e!Lis,!tal!como!para!outras!regiões!do!país,!muito!deficiente.!
Deste! modo,! as! necessidades! atuais! de! água! para! rega,! determinadas! no! Plano! das! Bacias!
Hidrográficas! do! Mondego,! Vouga! e! Lis! foram! estimadas! a! partir! das! necessidades! hídricas!
úteis! das! culturas! (dotação! anual! de! rega),! para! ano! médio,! com! base! no! balanço! hídrico! do!
solo!em!situação!de!regadio!(ARHC,!2012).!
Neste!sentido,!enquadrandobse!o!Projeto!Quinta!do!Cabedelo!na!Bacia!hidrográfica!do!Vouga,!
e!considerando!que!o!projeto!contempla!uma!área!destinada!a!jardim!e!produção!agrícola!de!
hortícolas! de! arblivre! é! previsível! uma! necessidade! média! de! 2210,5! m3/ha,! num! ano! médio,!
para!consumo!de!água!para!rega!(valor!médio!para!as!necessidade!hídricas,!em!ano!médio,!das!
culturas! de! milho! e! outras! forragens! –! 1955! m3/ha,! batata,! hortícolas! de! ar! livre,! uva! para!
vinho! e! olival! 1055! m3/ha,! prados! –! 3046! m3/ha! e! pomares! –! 2785! m3/ha! para! a! Bacia! do!
Vouga).!
Está! previsto! o! pedido! de! licenciamento! e! execução! de! um! furo! de! água! bruta,! destinado! à!
rega!de!espaços!de!verdes,!que!irá!contribuir!para!a!diminuição!do!consumo!de!água!potável!
proveniente! do! Abastecimento! Público! e! consequentemente! para! o! fomento! do! uso!
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sustentável!de!água!e!aumento!da!eficiência!hídrica.”!
!
18.! Uma! das! medidas! de! minimização! apresentadas! no! EIA! refere! que! deve! manter!
edificações!elevadas!do!solo,!minimizando!o!impacte!ambiental!das!suas!implantações!
e!mantendo!as!características!permeáveis!do!solo.!
SolicitaLse! que! esclareçam! se! esta! medida! de! minimização! é! para! aplicar! a! todas! as!
edificações!deste!projeto.!
#
Esclarecimento#apresentado#nas#medidas#de#minimização.#
Esta# medida# é# para# aplicar# nas# unidades# de# alojamento,# miradouro# e# observatório,# estando#
também#prevista#uma#implantação#não#completa#do#edifício#principal#e#Espaço#WellXBeing#de#
forma#a#reduzir#as#áreas#de#impermeabilização.#
!
19.! Deverá! ser! apresentado! um! quadro! geral! de! impactes! (a! incluir! na! conclusão),!
sintetizando!as!informações!constantes!para!os!diversos!descritores.!
Incluída#a#Tabela#8.1#no#Capítulo#8.#
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Tabela!8.1–!Síntese!da!avaliação!de!impactes!sobre!os!fatores!ambientais!considerados,!
associados!à!fase!de!construção!e!de!exploração!do!empreendimento.!
Fator!
ambiental!

Qualidade!do!
Ar!

Natureza!
do!
impacte!

Impactes!

Desmatação!e!
Limpeza!de!terreno!
Construção!de!
infraestruturas!
Circulação!de!
máquinas!e!
equipamentos!
Manutenção!de!
infraestruturas!
Circulação!de!
viaturas!e!
equipamentos!
Queima!de!
combustíveis!
gasosos!
Desmatação!e!
Limpeza!de!terreno!
Construção!de!
infraestruturas!
Circulação!de!
máquinas!e!
equipamentos!

Ruído!

Manutenção!de!
infraestruturas!
Circulação!de!
máquinas!e!
equipamentos!
Circulação!de!
pessoas!
Compactação!do!
terreno!
Operações!de!
desmonte!do!
terreno!
Geomorfologia!
e!Geologia!

Erosão!

Negativo!
Negativo!
Negativo!

Temporário!
e!Imediato!

Direto!

Significativo!

Fase!de!exploração!
Permanente!
Pouco!
Negativo!
Direto!
e!Imediato!
significativo!

Minimização!

Grupo!
mais!
afetado!

Minimizável!

_!

Minimizável!

_!

Minimizável!

_!

Minimizável!

_!

Negativo!

Permanente!
e!Imediato!

Direto!

Pouco!
significativo!

Minimizável!

_!

Negativo!

Permanente!
e!Imediato!

Direto!

Pouco!
significativo!

Minimizável!

_!

Minimizável!

_!

Minimizável!

_!

Minimizável!

_!

Minimizável!

_!

Minimizável!

_!

Minimizável!

_!

Minimizável!

_!

Minimizável!

_!

Minimizável!

_!

_!

_!

_!

_!

Negativo!
Negativo!
Negativo!

Fase!de!construção!
Temporário!
Pouco!
Direto!
e!Imediato!
Significativo!
Temporário!
Pouco!
Direto!
e!Imediato!
Significativo!
Temporário!
e!Imediato!

Direto!

Pouco!
Significativo!

Fase!de!exploração!
Permanente!
Pouco!
Negativo!
Direto!
e!Imediato!
significativo!
Negativo!

Permanente!
e!Imediato!

Direto!

Pouco!
significativo!

Permanente!
Pouco!
Direto!
e!Imediato!
significativo!
Fase!de!construção!
Permanente!
Pouco!
Negativo!
Direto!
e!Imediato!
significativo!
Negativo!

Negativo!
Negativo!

Alteração!da!rede!
de!drenagem!
natural!
Modificação!das!
características!
topográficas!

Efeito!
temporal!e! Tipo!do! Significância!do!
duração!do! impacte!
impacte!
impacte!
Fase!de!construção!
Temporário!
Direto!
Significativo!
e!Imediato!
Temporário!
Direto!
Significativo!
e!Imediato!

Temporário!
e!Imediato!
Temporário!
e!Imediato!
_!

Direto!

Pouco!
Significativo!

_!

Pouco!
Significativo!
_!

_!

_!

Direto!

Nulo!
_!
Nulo!
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Fator!
ambiental!

Impactes!

Compactação!do!
terreno!
Erosão!

Solo!e!uso!do!
solo!

Minimização!

Grupo!
mais!
afetado!

Minimizável!

_!

Minimizável!

_!

_!

_!

Destruição!do!
coberto!vegetal!
existente.!

Negativo!

Temporário!
e!Imediato!

Direto!

Pouco!
Significativo!

Não!
minimizável!
mas!passível!de!
ações!
compensatórias!

Alterações!das!
características!
pedológicas!e!da!
capacidade!
produtiva!do!solo!

Negativo!

Permanente!
e!Imediato!

Direto!

Pouco!
Significativo!

Minimizável!

Fase!de!exploração!
Diminuição!de!
áreas!
impermeabilizadas.!
Ocupação!do!solo!
com!novo!coberto!
vegetal.!
Aumento!de!carga!
sobre!o!solo!

Recursos!
hídricos!e!
sedimentos!

Efeito!
temporal!e! Tipo!do! Significância!do!
duração!do! impacte!
impacte!
impacte!
Fase!de!exploração!
Permanente!
Pouco!
Negativo!
Direto!
e!Imediato!
significativo!
Permanente!
Pouco!
Negativo!
Direto!
e!Imediato!
Significativo!
Fase!de!construção!

Natureza!
do!
impacte!

Destruição!das!
condições!de!
drenagem!naturais!
Atividades!de!
construção!de!
infraestruturas!
Circulação!de!
veículos!
Derrames!
acidentais!de!
derivados!de!
hidrocarbonetos!
produtiva!do!solo!
Lixiviação!de!
compostos!na!
preparação!dos!
terrenos!
Contaminação!do!
aquífero!superficial!
Circulação!de!
veículos!
Derrames!

Positivo!

Permanente!
e!Imediato!

Direto!

Pouco!
Significativo!

Significativo!mas!
apenas!a!
Positivo!
Direto!
médio/longo!
prazo!
Permanente!
Pouco!
Negativo!
Direto!
e!Imediato!
Significativo!
Fase!de!construção!
Permanente!
e!Imediato!

_!
_!
_!
_!

Minimizável!

_!

Negativo!

Temporário!
e!Imediato!

Direto!

Pouco!
Significativo!

Minimizável!

_!

Negativo!

Temporário!
e!Imediato!

Direto!

Significativo!

Minimizável!

_!

Negativo!

Temporário!
e!Imediato!

Direto!

Significativo!

Minimizável!

_!

Negativo!

Temporário!
e!Imediato!

Direto!

Significativo!

Minimizável!

_!

Negativo!

Temporário!
e!Imediato!

Direto!

Significativo!

Minimizável!

_!

Minimizável!

_!

Minimizável!

_!

Minimizável!

_!

Temporário!
Pouco!
e!de!médio!
Direto!
significativo!
prazo!
Fase!de!exploração!
Permanente!
Pouco!
Negativo!
Direto!
e!Imediato!
Significativo!
Negativo! Permanente! Direto!
Pouco!
Negativo!
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Fator!
ambiental!

Natureza!
do!
impacte!

Impactes!
acidentais!de!
derivados!de!
hidrocarbonetos!
produtiva!do!solo!
Lixiviação!de!
compostos!
utilizados!na!
fertilização!
Diminuição!de!
áreas!
impermeabilizadas!

Efeito!
temporal!e!
duração!do!
impacte!
e!Imediato!

Tipo!do!
impacte!

Significância!do!
impacte!

Minimização!

Grupo!
mais!
afetado!

Significativo!

Negativo!

Permanente!
e!Imediato!

Direto!

Pouco!
Significativo!

Minimizável!

_!

Positivo!

Permanente!
e!Imediato!

Direto!

Significativo!

_!

_!

_!

Fase!de!construção!

Biótopos!e!
flora!

Alteração!da!
estrutura!das!
comunidades!e!
biótopos!
Danos!em!biótopos!
sensíveis!
Dispersão!de!
sementes!de!
espécies!
exóticas/infestantes!
Soterramento!de!
núcleos!vegetais!
Remoção!de!
espécies!infestantes!
Destruição!física!de!
habitats!e!espécies!
Ruturas!na!rede!de!
águas!residuais!
Controlo!da!
dispersão!de!
espécies!infestantes!

Negativo!

Imediato!e!
Temporário!

Direto!

Pouco!
Significativo!

Minimizável!
mas!passível!de!
ações!
compensatórias!

Negativo!

Imediato!e!
Temporário!

Indireto!

Pouco!
Significativo!

Minimizável!

_!

Negativo!

Imediato!e!
Temporário!

Direto!

Pouco!
Significativo!

Minimizável!

_!

Minimizável!

_!

_!

_!

Minimizável!

_!

Minimizável!

_!

_!

_!

Minimizável!e!
passível!de!
ações!
compensatórias!

Todos!

Imediato!e!
Pouco!
Direto!
Temporário!
Significativo!
Imediato!e!
Significativo!a!
Positivo!
Direto!
Permanente!
médio!prazo!
Fase!de!exploração!
Imediato!e!
Pouco!
Negativo!
Direto!
Permanente!
Significativo!
Imediato!e!
Pouco!
Negativo!
Direto!
Temporário!
Significativo!
Negativo!

Positivo!

Imediato!e!
Permanente!

Direto!

Significativo!a!
médio!prazo!

Fase!de!construção!

Fauna!

Afugentamento!de!
espécies!

Negativo!

Imediato!e!
Temporário!

Direto!

Muito!
Significativo!

Mortalidade!

Negativo!

Imediato!e!
Temporário!

Direto!

Significativo!

Minimizável!

Alterações!
comportamentais!

Negativo!

Imediato!e!
Temporário!

Direto!

Pouco!
Significativo!

Não!
Minimizável!

Efeito!Barreira!

Negativo!

Imediato!e!
Temporário!

Direto!

Pouco!
Significativo!

Minimizável!

Anfíbios,!
Répteis!e!
Mamíferos!
Aves!e!
Mamíferos!
Anfíbios,!
Répteis!e!
Mamíferos!

Fase!de!exploração!
Afugentamento!de!
espécies!

Negativo!

Imediato!e!
Permanente!

Direto!

Significativo!

Minimizável!e!
passível!de!
ações!
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Todos!

Fator!
ambiental!

Natureza!
do!
impacte!

Impactes!

Efeito!
temporal!e!
duração!do!
impacte!

Tipo!do!
impacte!

Significância!do!
impacte!

Minimização!

Grupo!
mais!
afetado!

compensatórias!

Ordenamento!
do!Território!

Mortalidade!

Negativo!

Imediato!e!
Permanente!

Direto!

Significativo!

Minimizável!

Alterações!
comportamentais!

Negativo!

Imediato!e!
Permanente!

Direto!

Pouco!
Significativo!

Não!
Minimizável!

Efeito!Barreira!

Negativo!

Imediato!e!
Permanente!

Direto!

Pouco!
Significativo!

Minimizável!

Potenciação!de!
habitats!

Positivo!

Instalação!das!
novas!tipologias!de!
uso!
Conformidade!com!
os!instrumentos!de!
Ordenamento!
atualmente!em!
vigor!
Conformidade!com!
as!condicionantes!
legais!
Novas!tipologias!de!
uso!do!território!
Conformidade!com!
as!condicionantes!
legais!

Negativo!

Médio!
Muito!
prazo!e!
Direto!
significativo!
permanente!
Fase!de!construção!
Temporário!
e!Imediato!

Direto!

Pouco!
Significativo!

Negativo!

Temporário!
e!Imediato!

Indireto!

Pouco!
Significativo!

Negativo!

Temporário!
e!Imediato!

Direto!

Pouco!
significativo!

Positivo!
Positivo!

Fase!de!exploração!
Permanente!
Direto!
Significativo!
e!Imediato!
Permanente!
e!Imediato!

Direto!

Anfíbios,!
Répteis!e!
Mamíferos!
Aves!e!
Mamíferos!
Anfíbios,!
Répteis!e!
Mamíferos!

_!

Todos!

_!

_!

_!

_!

_!

_!

_!

_!

_!

_!

_!

_!

_!

_!

_!

_!

_!

_!

_!
_!
_!

_!
_!
_!

_!
_!

_!
_!

Significativo!

Fase!de!construção!
Demografia!
Emprego!
Atividade!
económica!
Socioeconomia!

Pouco!
Significativo!
Muito!
Positivo! Temporário! Direto!
significativo!
Moderadamente!
Positivo! Temporário! Direto!
significativo!
Pouco!
Negativo! Temporário! Direto!
Significativo!
Fase!de!exploração!
Positivo! Permanente! Indireto!
Significativo!
Positivo! Permanente! Direto!
Significativo!
Direto!e! Moderadamente!
Positivo! Temporário!
indireto!
significativo!
Negativo! Permanente! Direto! Não!Significativo!
Positivo! Permanente! Direto!
Significativo!
Positivo!

Tráfego!
Demografia!
Emprego!
Atividade!
económica!
Tráfego!
Atividade!turística!

Temporário!

Direto!

#
!
!
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20.! Deverá! ser! apresentado! o! certificado! de! calibração! do! equipamento! utilizado! nas!
medições!de!ruído!efetuadas.!
!
Como#as#medições#de#ruído#foram#efetuadas#por#um#laboratório#de#acústica#acreditado#pelo#
Instituto# Português# de# Acreditação# (IPAC),# nomeadamente# o# laboratório# MonitarLAB#
(www.ipac.pt/pesquisa/ficha_lae.asp?id=l0558),#a#calibração#dos#equipamentos#utilizados#é#
uma#obrigação#inerente#ao#seu#âmbito#de#acreditação,#não#sendo#desta#forma#necessário#a#
sua# apresentação.# No# entanto# é# apresentado# o# certificado# de# calibração# do# equipamento#
utilizado#no#Anexo#IV#–#Anexos#Técnicos.#
!
!
Resumo!Não!Técnico:!
1.!Incluir!a!correção!relativa!ao!enquadramento!do!projeto!no!Regime!Jurídico!de!AIA;!
#
Correção#incluída:#
“Enquadramento#legal#do#Estudo#de#Impacte#Ambiental#no#Regime#Jurídico#de#AIA#
De!acordo!com!a!legislação!vigente!(Decreto!b!Lei!n.º!151bB/2013,!de!31!de!outubro,!que!
transpõe!para!a!ordem!jurídica!interna!a!Diretiva!n.º!2011/92/UE,!do!Parlamento!Europeu!
e! do! Conselho,! de! 13! de! dezembro! de! 2011,! relativa! à! avaliação! dos! efeitos! de!
determinados! projetos! públicos! e! privados! no! ambiente! b! codificação! da! Diretiva! n.º!
85/337/CEE,! do! Conselho! de! 27! de! junho! de! 1985),! estão! sujeitos! ao! processo! de! AIA!
“Estabelecimentos! hoteleiros,! aldeamentos! turísticos,! apartamentos! turísticos,! conjuntos!
turísticos!e!hotéis!rurais,!quando!localizados!fora!de!zonas!urbanas,!e!projetos!associados,!
sendo! referido! que! quando! estas! infraestruturas! ocorrem! em! áreas! sensíveis! a! avaliação!
de! impacte! ambiental! é! obrigatória! para! Hotéis,! Hotéisbapartamentos,! Hotéis! rurais! e!
apartamentos!turísticos:!≥!50!camas”.!
Uma! vez! que! o! proponente! pretende! instalar! um! aldeamento! turístico! de! 5! estrelas,!
reconhecido! como! turismo! da! natureza,! na! Quinta! do! Cabedelo! foi! apresentado! um!
requerimento! à! Câmara! Municipal! de! Ovar,! registado! sob! o! nº! 27344,! em! 09/09/2014,!
Proc.!n.º!27344/2014.!
Face! à! localização! do! projeto,! e! apesar! do! projeto! apenas! propor! 15! unidades! de!
alojamento!que!permitem!alojar!apenas!40!pessoas!(40!camas),!o!gestor!do!procedimento,!
do!Serviço!de!Obras!Particulares!e!Loteamentos!(SOPL)!da!Câmara!Municipal!de!Ovar,!no!
âmbito!do!artigo!13ºA!do!Regime!Jurídico!de!Urbanização!e!Edificação!(RJUE)!indicou!que!
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deveriam!ser!consultadas!as!seguintes!entidades:!
•! APA!b!Agência!portuguesa!do!Ambiente,!lP,!face!à!afetação!do!domínio!hídrico;!
•! ERRANC,! em! virtude! da! área! de! intervenção! ocupar! solos! da! Reserva! Agrícola!
Nacional!(RAN),!de!acordo!com!a!Planta!de!Condicionantes!do!PDM!de!Ovar;!
•! ICNF,! devido! à! afetação! de! áreas! protegidas.! A! área! objeto! do! presente! estudo,!
ocorre! na! área! da! Zona! de! Proteção! Especial! Ria! de! Aveiro! PTZPE0004,! Zona! de!
Proteção! Especial! para! Aves! (Diretiva! 79/409/CEE)! com! 51! 152! ha,! publicada! no!
DecretobLei! nº! 384bB/99! de! 23! de! setembro.! Mais! recentemente,! a! 8! de! julho! de!
2014!foi!aprovada,!pela!Resolução!do!Conselho!de!Ministros!n.º!45/2014,!a!inclusão!
da! Ria! de! Aveiro! na! Lista! Nacional! de! Sítios! da! Rede! Natura! 2000! (PTCON0061)!
abrangendo!uma!área!de!33!130!ha.!
•! CCDRC,!no!âmbito!do!regime!jurídico!da!Reserva!Ecológica!Nacional!(REN)!uma!vez!
que! a! área! se! encontra! inserida! em! Espaço! Natural! Protegido! na! Carta! de!
Ordenamento! do! PDM,! cumulativamente,! em! Área! de! Ria! e! Lagoa! Costeira! e!
respetiva! faixa! de! Proteção,! Leito! de! curso! de! água! e! Leito! de! máxima! cheia!
(referenciado!como!solo!abrangido!pela!Reserva!Ecológica!Nacional!REN).!
!
Nessa! conformidade,! a! CCDRC! procedeu,! através! do! Sistema! informático! do! Regime!
Jurídico!da!Urbanização!e!Edificação!(SlRJUE),!às!referidas!consultas!nos!termos!do!artigo!
13ºA!do!citado!RJUE.!
•! A! APA! b! Agência! Portuguesa! do! Ambiente,! lP,! não! emitiu! o! respetivo! parecer! no!
prazo!definido!para!o!efeito.!
•! A! ERRANC! emitiu! inicialmente! parecer! desfavorável,! em! virtude! de! não! ser!
apresentada!prova!do!cumprimento!dos!requisitos!definidos!nas!alíneas!b)!e!c)!do!
art.º!8º!da!Portaria!nº!162/2011,!de!18!de!abril,!que!regulamenta!a!alínea!g)!do!nº!1!
do! art.º! 22º! do! DecretobLei! nº73/2009,! de! 31! de! março.! Contudo,! após! parecer!
favorável!da!Câmara!Municipal!de!Ovar!(a!03/03/2015)!foi!dado!parecer!favorável!à!
utilização!de!Solos!Incluídos!na!Reserva!Agrícola!Nacional,!pela!Entidade!Regional!da!
Reserva!Agrícola!Nacional!do!Centro!a!10!/03/2015!e!transcrito!na!Ata!7/2015.!
•! O! ICNF! informou! que! a! pretensão! terá! obrigatoriamente! de! ser! sujeita! a!
procedimento!de!Avaliação!de!impacte!Ambiental!(AlA),!pelo!que!será!nesse!âmbito!
que!aquela!entidade!se!pronunciará.!
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•! De!igual!modo,!a!CCDRC!informou!que!a!emissão!de!parecer!no!âmbito!do!Regime!
Jurídico! da! Reserva! Ecológica! Nacional! (REN)! será! efetuada! em! sede! de!
procedimento!de!Avaliação!de!impacte!Ambiental!(AlA),!uma!vez!que!nos!termos!do!
respetivo!Regime!Jurídico,!na!redação!dada!pelo!DecretobLei!nº!151bB/2013,!de!31!
de!outubro,!alterado!pelo!DecretobLei!nº!47/2014,!de!24!de!março,!é!obrigatória!a!
realização! de! AIA! para! os! aldeamentos! turísticos! e! conjuntos! turísticos! com! área!
igual!ou!superior!a!10!ha,!de!acordo!com!o!seu!Anexo!ll!(a!que!se!refere!a!alínea!b)!
do!nº!3!do!artigo!1º),!concretamente!o!disposto!na!alínea!c)!do!ponto!12!b!Turismo,!
que! estabelece! os! limiares! para! estabelecimentos! hoteleiros,! aldeamentos!
turísticos,! apartamentos! turísticos,! conjuntos! turísticos! e! hotéis! rurais,! quando!
localizados!fora!de!zonas!urbanas,!e!projetos!associados.!
!
Assim,!verificandobse!que!a!área!do!aldeamento!turístico!em!questão!é!superior!a!10!ha,!e!
para! os! efeitos! previstos! no! artigo! 13ºA! do! RJUE,! a! CCDRC! informou! que! a! pretensão!
estará! sujeita! a! procedimento! de! AlA,! pelo! que! será! nesse! âmbito! que! as! diversas!
entidades!intervenientes!se!pronunciarão.!
Assim,! e! porque! o! proponente! pretende! implementar! o! referido! empreendimento!
turístico,! apresenta! para! efeitos! de! procedimento! de! Avaliação! de! Impacte! Ambiental! o!
presente!Estudo!de!Impacte!Ambiental!(EIA)!referente!ao!Projeto!de!execução!“Quinta!do!
Cabedelo!b!Ecoturismo”.!
O! presente! EIA! é! efetuado! em! fase! de! Estudo! Prévio,! permitindo! assim! que! qualquer!
sugestão!que!venha!a!ser!feita!pela!tutela!possa!ainda!ser!incluída!no!Projeto!definitivo.”!
!
!
2.!Descrever!de!forma!sucinta,!os!antecedentes!do!projeto;!
#
Incluídos#os#antecedentes#do#projeto:#
!
“Antecedentes!do!EIA!!
Em! 05! de! setembro! de! 2014,! o! proponente! do! Projeto! “Quinta! do! Cabedelo! L!
Ecoturismo”,!apresentou!à!Câmara!Municipal!de!Ovar!a!proposta!para!a!implementação!
de!um!equipamento!Hoteleiro!dedicado!ao!Ecoturismo!na!Região!de!Ovar.!!
Dada! a! importância! de! garantir! disponibilidade! de! infraestruturas! urbanísticas! de!
qualidade! e! com! elevada! sustentabilidade! ambiental,! foram! na! altura! igualmente!
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consultadas!entidades!como!a:!Divisão!de!Urbanismo!e!Planeamento!da!Câmara!Municipal!
de!Ovar!(DUO/CMO);!APA;!ERRANC;!ICNF,!CCDRC!e!Turismo!de!Portugal!(TP).!!
Em! reuniões! sucessivas,! realizadas! em! 2013/2014! com! as! diversas! entidades! foram!
expostas! algumas! preocupações! relativamente! aos! efeitos! do! empreendimento,! tendo!
sido! salientado! o! cuidado! especial! a! ter! com! três! aspetos:! afetação! do! uso! do! solo! em!
relação! aos! regimes! de! RAN! e! REN,! o! controlo! de! espécies! exóticas! e! a! Conservação! da!
Natureza.!!
Nesta! fase,! alguns! estudos! foram,! entretanto,! efetuados,! que! culminaram! com! a!
informação!existente!no!Pedido!de!Informação!Prévia!submetido!a!aprovação!na!Câmara!
Municipal!de!Ovar!em!2014!(NPS!Arquitectos).!!
O! EIA! foi! elaborado! entre! dezembro! de! 2014! e! abril! de! 2015! por! um! consórcio! de!
entidades!e!coordenado!pela!Mesocosmo,!Lda.,!empresa!de!consultoria!ambiental,!com!
sede!em!Espinho,!na!Rua!15,!Nº!941!4500b!Espinho.!Neste!consórcio!estão!envolvidas!a!
empresa! Monitar,! com! sede! no! Empreendimento! Bela! Vista,! lote! 1,! r/c! DP.,! loja! 2,!
Repeses!3500b227!Viseu,!a!Sociedade!Portuguesa!de!Vida!Selvagem!(ONG!Científica)!com!
sede!no!Departamento!de!Biologia!da!Universidade!do!Minho,!Campus!de!Gualtar,!4710b
057! Braga,! sendo! que! também! contou! com! a! colaboração! individual! de! especialistas! da!
Universidade!do!Minho!
De! acordo! com! a! legislação! referida,! o! licenciamento! da! obra! só! poderá! ser! concedido!
após! a! emissão,! pela! CCDR! Centro! (autoridade! de! AIA! no! presente! projeto),! de! uma!
Declaração! de!Impacte!Ambiental!(DIA)!favorável!ou!favorável!condicionada,!que!poderá!
definir! as! condições! a! que! o! desenvolvimento! do! projeto! deverá! obedecer! para! a! sua!
concretização.!
A!entidade!licenciadora!é!a!Câmara!Municipal!de!Ovar! e!a!Autoridade!de!AIA,!ou!seja,!a!
entidade!responsável!pelo!procedimento!de!AIA,!é!a!CCDR!do!Centro.!
O! proponente! deste! empreendimento! é! a! empresa! LIMA! RODRIGUES! II! RESORT,! S.A. ,!
com! sede! na! Quinta! do! Areeiro,! Rua! Doze,! nº! 421bC,! 4520! 615! São! João! de! Ver,! do!
Distrito! de! Aveiro,! Concelho! de! Santa! Maria! da! Feira,! Freguesia! de! São! João! de! Ver ! e!
com!o!NIPC:!513208828 .”!
!
3.! Apresentar! a! fig.3.2! da! página! 10! deverá! ser! legível,! sendo! que! o! seu! formato! não!
deverá!exceder!o!formato!A3,!dobrado!em!A4.!
!
Figura#apresentada#em#formato#A3#no#RNT.#
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!
4.! incluir! o! fator! ambiental! "Paisagem",! na! caracterização! do! ambiente! afetado! pelo!
projeto,!na!Avaliação!de!impactes!e!nas!Medidas!de!Minimização.!
!
Incluída#informação#relativa#ao#fator#ambiental#paisagem#no#RNT#
!
5.! incluir! uma! breve! caracterização! da! evolução! previsível! da! situação,! na! ausência! do!
projeto.!
!
Incluída#essa#caracterização,#passando#a#constar#a#seguinte#informação:!
!
“6.1.!Evolução!da!situação!de!referência!sem!implementação!do!Projeto!
A! área! de! estudo! inserebse! numa! área! classificada! através! de! diferentes! figuras,! estando!
associada! a! uma! importante! área! lagunar! que! incorpora! biótopos! que! têm! vindo! a! ser!
fortemente!afetada!pela!atividade!Humana!de!forma!direta!e!indireta.!Contudo,!a!área!que!
será!afetada!pelo!próprio!empreendimento!corresponde!a!uma!zona!marginal!inicialmente!
usada! para! a! atividade! agrícola! e! que! com! a! diminuição! dos! lucros! decorrentes! dessa!
atividade!foi!reconvertida!em!espaço!florestal.!O!espaço!florestal!implementado!na!zona!é!
dominado! pela! monocultura,! tendo! por! isso! um! contributo! pouco! significativo! para! os!
valores!ambientais!da!região!onde!se!insere.!Contudo,!a!zona!do!empreendimento,!insereb
se!nos!limites!de!habitats!naturais!e!está!enquadrada!numa!área!ambiental!com!elevado!
potencial!para!o!turismo!de!natureza.!
A!consideração!da!evolução!da!área!a!afetar!pelo!presente!Projeto,!no!caso!deste!não!vir!a!
ser! implementado,! depende! de! vários! fatores,! sendo! previsíveis! dois! cenários! potenciais!
para!a!área!em!causa.!
A! primeira! hipótese,! seria! assumir! que! a! área! iria! manter! a! sua! vocação! de! produção!
florestal.!Neste!caso!seria!expectável!que:!
•! a!área!manteria!o!atual!uso!de!solo!pelo!menos!durante!mais!10!anos,!ao!longo!dos!
quais!haveria!necessidade!de!cortes!culturais;!
•! !o!povoamento!ao!chegar!à!idade!de!abate,!levará!a!alteração!significativa!do!valor!
ambiental! da! zona,! devido! à! alteração! da! estrutura! dos! biótopos! atualmente!
existentes!e!devido!a!um!aumento!da!perturbação!devido!ao!corte!do!arvoredo;!
•! assumindo,! uma! posterior! reflorestação,! o! espaço! em! causa! poderia! melhorar! em!
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termos! ambientais! caso! fosse! equacionada! a! plantação! de! uma! floresta! mista! e!
diversificada,!adotando!assim!um!modelo!mais!sustentável!de!produção!florestal.!
•! contudo,!até!ao!desenvolvimento!de!uma!área!florestal!estruturada!a!zona!em!causa!
continuaria!a!ter!um!baixo!valor!ambiental,!sendo!previsível!que!devido!ao!avanço!
de! algumas! espécies! exóticas! e! devido! ao! envelhecimento! dos! exemplares! de!
choupo,!a!qualidade!ambiental!da!área!sofresse!também!uma!degradação.!
!
A! segunda! hipótese! seria! uma! nova! reconversão! para! espaço! agrícola,! em! que! a!
diminuição! de! um! maior! risco! de! degradação! da! zona,! passaria! pelo! adotar! de! práticas!
agrícolas! sustentáveis,! nomeadamente! ao! nível! da! promoção! de! agricultura! biológica.!
Neste!cenário!seria!previsível:!
•! uma!alteração!do!atual!uso!do!solo,!com!um!aumento!da!perturbação!Humana!e!o!
retorno! a! formas! indiretas! de! degradação! do! espaço! natural! na! zona! do!
empreendimento,!nomeadamente!devido!à!movimentação!do!solo,!uso!de!produtos!
fitossanitários,! aumento! do! consumo! de! água,! entre! outros! fatores! associados! à!
reconversão!agrícola;!
•! degradação! da! qualidade! das! águas! nas! zonas! marginais! aos! terrenos! e!
especialmente!no!canal!da!Ria;!
•! degradação! da! qualidade! do! ar! na! propriedade! e! zonas! circundantes,! mais!
significativa!durante!os!períodos!de!movimentação!dos!terrenos!agrícolas!e!épocas!
em!que!o!terreno!não!esteja!coberto!com!as!culturas.!
!
Em!ambos!os!cenários!anteriormente!apresentados,!é!previsível:!!
•! a! ausência! de! uma! gestão! ativa! do! espaço,! que! contribua! para! uma! diminuição! da!
atual!degradação!do!espaço;!
•! um! aumento! da! dispersão! de! espécies! exóticas! se! não! houver! uma! gestão! ativa! e!
ambientalmente! correta! do! espaço.! Esta! evolução! já! está! a! ocorrer! na! zona! do!
empreendimento,! mas! também! na! sua! periferia,! podendo! contribuir! para! uma!
degradação!ainda!mais!acentuada!nos!habitats!lagunares!que!ocorrem!no!limite!do!
empreendimento;!
•! a! médioblongo! prazo! há! um! risco! acrescido! de! impactes! negativos! e! consequente!
degradação!ainda!mais!significativa!da!importância!desta!zona!para!a!flora!e!fauna!
locais;!
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•! um!agravamento!dos!impactes!nos!recursos!hídricos,!ao!nível!da!infiltração!no!solo,!
pois! as! áreas! de! arruamentos! não! permeáveis! que! ocorrem! no! interior! da!
propriedade!seriam!mantidos.”!
!
6.! O! novo! RNT! deverá! ser! apresentado! em! suporte! de! papel! e! suporte! informático,! com!
data! atualizada,! de! acordo! com! o! disposto! no! Despacho! n.º! 11874/2001! (Diário! da!
República! L! ll! Serie,! n.º! 130,! de! 5! de! junho).! Deverá! respeitar! e! integrar! todas! as!
reformulações!também!tidas!como!necessárias!para!o!Relatório!Final.!
!
RNT#revisto#apresentado#em#suporte#de#papel#e#digital#
!
!
•! Elementos!solicitados!no!DAA!1372/15,!de!19!de!julho!de!2015!
!
1.!Apresentar!peça!desenhada!com!a!sobreposição!do!projeto!à!Carta!da!REN!de!Ovar!em!
vigor,!a!escala!adequada!(1/5000!ou!superior),!com!a!indicação!do!existente!e!proposto.!
!
Apresentada# peça# desenhada# com# a# sobreposição# do# projeto# (áreas# de# infraestruturas#
existentes#a#manter#e#a#demolir#e#a#construir)#com#a#carta#de#condicionantes#de#Ovar,#que#
incluí# a# área# REN,# a# escala# 1:10000# (informação# disponibilizada# pela# Câmara# Municipal# de#
Ovar#para#dar#resposta#ao#solicitado).#Apresentada#no#Anexo#II.#
!
2.lndicar!a!área,!em!m2,!de!cada!uma!das!tipologias!afetada!e!analisar!a!compatibilidade!
com! os! requisitos! estabelecidos! na! Portaria! 419/2012,! de! 20! de! dezembro.! Integrar! as!
áreas! de! infraestruturas! (existentes! e! a! implementar)! incluindo! áreas! de! acesso! e! áreas!
destinadas!a!estacionamento,!respetivas!categorias.!
#
Foi#incluída#a#seguinte#informação#no#capítulo#3.9.1.2:#
#
“As! situações! de! usos! ou! ações! consideradas! compatíveis! com! os! objetivos! de! proteção!
hidrológica!e!ambiental!e!de!prevenção!e!redução!de!riscos!naturais!de!áreas!integradas!em!
Reserva! Ecológica! Nacional! (REN)! estão! definidas! na! Portaria! n.º! 419/2012,! de! 20! de!
dezembro.! De! acordo! com! a! referida! Portaria! a! “Ampliação! de! edificações! existentes!
destinadas! a! empreendimentos! de! turismo! em! espaço! rural,! de! turismo! da! natureza! e! de!
turismo! de! habitação”! é! compatível! com! as! áreas! REN! desde! que,! o! acréscimo! da! área! de!
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implantação!seja!inferior!a!50!%!da!área!de!implantação!existente!(licenciada),!e!aquando!da!
aplicação! deste! requisito! não! resulte! uma! área! total! de! implantação! (soma! das! áreas! de!
implantação! existente! e! a! ampliar)! superior! a! 1000! m2,! podendo! ser! admitida! uma!
ampliação!até!500!m2!de!área!total!de!implantação.!Além!disso!“os!equipamentos!de!recreio!
e!lazer!de!apoio!ao!empreendimento!deverão!ser!dimensionados!em!função!da!capacidade!
de! alojamento! do! empreendimento,! não! devendo! as! intervenções! implicar! alterações!
significativas! da! topografia! do! terreno,! devendo! ser! privilegiada! a! utilização! de! materiais!
permeáveis!ou!semipermeáveis!nos!pavimentos."!
A! área! REN! em! que! a! propriedade! Quinta! do! Cabedelo! se! insere! é! da! tipologia! “área! de!
máxima!infiltração”,!sendo!que!a!tipologia!“área!de!proteção!à!laguna!e!à!lagoa”!é!marginal!
com!os!limites!sul!e!oeste!da!propriedade!e!em!que!não!estão!previstas!intervenções,!não!
sendo!esta!tipologia!afetada!pelas!áreas!de!implantação!do!projeto.!
Para! o! projeto! Quinta! do! Cabedelo! é! proposta! uma! área! de! implementação! total! de!
1244,65m².! Esta! área,! apesar! de! ser! superior! aos! 1000m²! estabelecidos! na! Portaria,!
representa!um!incremento!residual,!em!termos!de!área!de!implantação!permeável!e!deveb
se!á!resposta!legal!das!necessidades!funcionais!do!conjunto!hoteleiro.!Além!de!ser!um!valor!
residualmente!superior!ao!estabelecido!é!importante!referir!que!as!áreas!de!implementação!
propostas! são! inferiores! às! atualmente! existentes,! devido! a! diversas! medidas! e! opções!
construtivas! que! contribuem! para! o! aumento! da! permeabilidade! do! solo! (opções!
permeáveis!para!arruamentos!e!estacionamentos,!edifícios!suspensos,!etc.).!Na!Tabela!3.46,!
Figura!3.34!e!no!Anexo!II!–!Peças!desenhadas!encontrambse!as!áreas!existentes!e!propostas!
do!Projeto!Quinta!do!Cabedelo!e!respetiva!sobreposição!com!a!carta!REN!de!Ovar.!
Na! propriedade! da! Quinta! do! Cabedelo! existe! um! edifício! destinado! a! habitação,! arrumos!
agrícolas! e! recolha! de! embarcações,! com! uma! superfície! coberta! de! 431,50m².! Para! além!
desta! construção! existe! ainda! uma! outra! de! cerca! de! 158,00m²! que! embora! de! carácter!
bastante! deficitário! e! não! infraestruturada,! serve! também! de! apoio! ao! espaço! agrícola! e!
como! oficina! para! os! equipamentos! de! trabalho.! Ao! longo! do! terreno! existem! ainda!
pequenos! edifícios! de! carácter! efémero! (pequenas! cabanas! de! madeira)! de! cerca! de! 10m2!
cada!uma!(20,00m²).!
Os! arruamentos! existentes,! de! serventia,! são! quase! na! sua! totalidade! em! terra! batida,!
existindo,! no! entanto,! junto! ás! construções! alguns! arruamentos! executados! de! diferentes!
formas!

e/ou!

matérias:!

arruamentos!

em!paralelo!

de!

granito,!

em!

que!

os!

alargamentos/estacionamento!são!em!grelha!de!enrelvamento!e!na!zona!em!que!é!possível!
fazer! inversão! de! marcha! o! pavimento! é! em! lajes! de! betão! prébfabricadas! e! grelha! de!

ESTUDO!DE!IMPACTE!AMBIENTAL!–!QUINTA!DO!CABEDELO!ECOTURISMO! 41!
!

enrelvamento;! existe! ainda! um! arruamento! em! betuminoso.! Estes! arruamentos! perfazem!
uma!área!de!zona!impermeável!de!cerca!de!2500,00m².!
Todo!o!restante!terreno!é!área!de!espaço!verde,!sendo!na!maior!parte!da!usa!extensão!um!
choupal!(aproximadamente!com!76!000,00m²)!
Para! o! edifício! principal! é! proposta! a! sua! ampliação! para! 750,00m².! A! área! a! ampliar! diz!
respeito!ao!cumprimento!da!legislação!em!vigor,!nomeadamente!na!introdução!de!áreas!de!
serviço! necessárias! para! os! visitantes! e! funcionários.! Relativamente! à! construção! será!
executada! em! estrutura! de! betão! (pilares,! vigas! e! lajes)! e! terá! uma! volumetria! com! dois!
pisos,!tendo!o!piso!térreo!uma!área!de!implantação!menor!que!o!piso!superior,!para!reduzir!
a! área! de! impermeabilização! do! solo! (ver! imagens! do! projeto! para! o! Edifício! Principal!
presentes!no!Anexo!II!–!Peças!desenhadas).!
O!Espaço!WellbBeing!é!um!edifício!novo,!a!construir!na!proximidade!do!edifício!existente!de!
apoio!ao!espaço!agrícola,!o!qual!será!para!demolir.!Este!edifício!será!dedicado!ao!usufruto!
dos! visitantes,! privilegiando! o! contacto! com! a! natureza! e! será! onde! se! localizará! a! Loja! da!
Terra!e!o!SPA.!O!edifício!terá!440,00m²!de!área!de!implantação!e!a!construção!será!em!tudo!
semelhante! ao! Edifício! Principal,! sendo! executada! em! estrutura! de! betão! (pilares,! vigas! e!
lajes)!e!com!uma!volumetria!com!dois!pisos,!tendo!o!piso!térreo!uma!área!de!implantação!
menor!que!o!piso!superior,!para!reduzir!a!área!de!impermeabilização!do!solo!(ver!imagem!
do!projeto!para!o!Espaço!WellbBeing!presente!no!Anexo!II!–!Peças!desenhadas).!
Os!Bungalows!representam!um!conjunto!de!Edifícios!a!construir,!num!total!de!15!unidades,!
onde! se! localizarão! as! unidades! de! alojamento,! distribuídas! por! 5! T0,! 5! T1! e! 5! T2.! As!
unidades! serão! construídas! em! estruturas! mistas! leves! (aço! e! madeira),! com! a!
particularidade!de!serem!suspensas.!A!suspensão!será!feita!através!de!6!pontos!de!fixação!
vertical! ao! solo,! composta! por! seis! pilares! metálicos! assentes! em! sapatas! de! fundação! em!
betão!com!um!diâmetro!de!0,60m.!Esta!solução!permitirá!a!manutenção!das!características!
dos!solos,!minimizando!o!impacte!das!construções,!fazendo!com!que!a!área!de!implantação!
das! construções! seja! muito! reduzida! (apenas! 38,4m²).! Outra! das! particularidades! das!
construções! é! o! seu! carácter! efémero.! Embora! não! seja! intenção! alterar! a! sua! localização,!
esta!solução!construtiva!permitirá!essa!flexibilidade!a!médio/longo!prazo.!Todas!as!áreas!de!
pavimentação!exteriores!serão!em!“deck”!de!madeira.!
A! proposta! incluí! também! um! Espaço! de! Culto! que! será! uma! construção! de! raiz,! onde! se!
poderão!celebrar!cerimónias!religiosas.!Será!uma!edificação!aberta,!sem!paredes!exteriores,!
apenas! com! uma! cobertura! assente! num! pilar! central! circular.! Toda! a! pavimentação! do!
espaço!aberto!será!em!sistema!“terraway”!da!Jardins!e!Afins,!composto!por!inertes!e!uma!
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resina!bibcomponente,!totalmente!permeável!ao!ar!e!à!água.!Esta!solução!permite!reduzir!ao!
máximo! a! área! de! implantação/impermeabilização! do! terreno! (apenas! 2! m²! para! o! pilar!
central).!
Está! ainda! proposta! a! construção! de! 2! edifícios! –! o! miradouro! e! o! observatório,! onde! se!
localizarão!espaços!de!observação!da!natureza.!As!unidades!serão!construídas!em!estruturas!
mistas! leves! (aço! e! madeira),! com! a! particularidade! de! serem! suspensas.! Esta! solução!
permitirá! a! manutenção! das! características! dos! solos,! minimizando! o! impacto! das!
construções.!A!suspensão!para!cada!edifício!será!feita!através!de!4!pontos!de!fixação!vertical!
ao!solo,!composta!por!4!pilares!metálicos!assentes!em!sapatas!de!fundação!em!betão!com!
um!diâmetro!de!0,60m.!Isso!fará!com!que!a!área!de!implantação!das!construções!seja!muito!
reduzida!(apenas!1,5!m²!cada!edifício).!Outra!das!particularidades!das!construções!é!o!seu!
carácter! efémero.! Embora! não! seja! intenção! alterar! a! sua! localização,! esta! solução!
construtiva!permitirá!essa!flexibilidade!a!médio/longo!prazo.!
O!cais!de!embarque/desembarque!proposto!será!uma!construção!leve!em!estrutura!de!aço!
e! revestimento! em! madeira,! sendo! a! sua! área! de! impermeabilização! muito! reduzida.! Os!
pontos! estruturais! ao! solo! (pilares)! são! pontuais! e! assentes! em! sapatas! de! fundação! de!
dimensões!reduzidas.!
Todas!as!áreas!de!pavimentação!exteriores!serão!em!soluções!construtivas!permeáveis!ao!ar!
e!água:!nalgumas!situações!será!utilizado!pavimento!em!cubo!assente!sob!almofada!de!areia!
e!manta!geotêxtil;!noutras!situações!será!aplicado!o!sistema!“terraway”!da!Jardins!e!Afins!b!
este!pavimento!de!alta!resistência!é!composto!por!inertes!(godo!rolado!com!granulometria!
entre!2!e!6mm)!e!uma!resina!bibcomponente,!garantindo!a!permeabilidade!total!do!terreno;!
finalmente! serão! executadas! pavimentações! exteriores! em! grelha! de! enrelvamento,!
sobretudo! no! estacionamento,! para! minimização! do! impacto! ambiental! deste! tipo! de!
superfícies,! garantindo,! ao! mesmo! tempo,! a! continuidade! visual! do! ervado.! Assim,! as!
pavimentações! exteriores! (incluindo! arruamentos! e! estacionamentos)! permitiram! uma!
redução! de! área! impermeável! em! 2500,00! m²! (área! atualmente! ocupada! por! este! tipo! de!
estruturas).!
Será! ainda! construído! um! abrigo! destinado! a! abrigar,! criar! e! proteger! animais.! As! paredes!
estruturais! e! divisórias! da! edificação! serão! em! betão! e! a! cobertura! será! em! estrutura!
aligeirada.!O!terreno!dos!espaços!destinados!aos!animais!irá!manter!as!suas!características!
originais,!será!compactado!e!nivelado,!mantendo!as!características!permeáveis!do!mesmo.!A!
área!de!implantação/impermeabilização!diz!respeito!aos!elementos!estruturais!das!paredes!
e!corresponde!a!uma!área!de!apenas!11,25!m².!
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!
Tabela!3.46–!Áreas!REN!afetadas!pelas!áreas!de!impermeabilização!dos!diferentes!tipos!de!
infraestruturas!existentes!e!a!implementar!na!Quinta!do!Cabedelo.!
ÁREA!DE!IMPERMEABILIZAÇÃO!
EDIFÍCIOS!/!INFRAESTRUTURAS!

(ÁREA! REN! DE! MÁXIMA! INFILTRAÇÃO!
AFETADA)!

EXISTENTES!

PROPOSTAS!

Edifício!principal!

EXISTENTE!

PROPOSTA!

431,50!

750,00!

158,00!

440,00!

0,00!

38,40!

Edifício! de! apoio!
ao!

espaço! Espaço!WellbBeing!

agrícola!
Bungalows!

_!

Unidades!de!alojamento!

_!

Abrigo!para!animais!

0,00!

11,25!

_!

Espaço!de!culto!

0,00!

2,00!

_!

Observatório!

0,00!

1,50!

_!

Miradouro!

0,00!

1,50!

!

20,00!

0,00!

2500,00!

0,00!

3109,50!

1244,65!

Cabanas!
madeira!
Arruamentos!

de!

Arruamentos!
estacionamentos!

TOTAL!

e!

!
!
2.Apresentar!a!avaliação!de!impacte!do!projeto!nos!recursos!hídricos,!nas!tipologias!REN!
identificadas.!
!
Informação#acrescentada#no#capítulo#4.3.6.2.2.#passando#a#constar#a#seguinte#informação:#
“Na! área! em! estudo! encontrambse! as! seguintes! tipologias! REN! de! proteção! dos! recursos!
hídricos:!Faixa!de!Proteção!à!Laguna!e!à!Lagoa!(limite!sul!e!oeste!da!propriedade)!e!Áreas!de!
Máxima!Infiltração!(toda!a!propriedade).!
Devido! à! sua! permeabilidade,! as! Áreas! de! Máxima! Infiltração! permitem! a! recarga! dos!
aquíferos.! Considerabse,! no! entanto! que,! o! projeto! em! avaliação! não! possuirá! um! impacte!
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significativo!nesta!tipologia!REN!de!proteção!dos!recursos!hídricos!pois!não!serão!realizadas!
ações! que! criem! riscos! significativos! de! contaminação! dos! aquíferos! nem! ações! de!
impermeabilização! significativa! do! solo! se! forem! tomadas! as! medidas! de! prevenção! e!
minimização!identificadas!no!EIA.!
As! medidas! de! prevenção! e! minimização! identificadas! no! EIA! também! asseguram! que! os!
impactes!ambientais!na!massa!de!água!adjacente!ao!projeto!(Ria!de!Aveiro)!serão!reduzidos!
ou!nulos.!
Considerando! os! aspetos! referidos! anteriormente,! os! impactes! previstos! nos! recursos!
hídricos,! podem! ser! considerados! como! sendo! negativos,! permanentes,! mas! não!
significativos!(Tabela!4.7).!
!
3.Apresentar!uma!estimativa,!em!termos!quantitativos!e!qualitativos!(designação!e!código!
LER)!dos!RCD!(resíduos!de!construção!e!demolição)!a!produzir,!bem!como,!a!identificação!
do!destino!previsto!para!os!mesmos.!
!
Informação# incluída# no# capítulo# 2.3.3# Água# residuais# e# outros# resíduos# a# seguinte#
informação:#
!
“Em!fase!de!obra!serão!também!produzidos!resíduos!de!construção!e!demolição!(RCD).!Os!
Resíduos!de!Construção!e!Demolição!merecem!um!capítulo!específico!na!Lista!Europeia!de!
Resíduos! (LER),! o! capítulo! 17,! no! entanto,! consoante! os! casos,! os! RCD! poderão! não! se!
restringir! aos! classificados! nesse! capítulo,! como! é! o! caso! dos! fluxos! específicos! (exemplo:!
resíduos! de! embalagens! produzidos! em! obra).! A! estimativa! do! tipo,! quantidade! e! destino!
previsto!para!os!resíduos!de!construção!e!demolição!em!fase!de!construção,!é!apresentada!
na!Tabela!2.2!
!
Tabela!2.2!b!Estimativa!dos!resíduos!produzidos!em!fase!de!construção.!
Lista!Europeia!
de!Resíduos!
LER)!

Resíduos!

02!01!07!

Resíduos!Silvícolas!
(árvores!exóticas)!

Não!

2600,00!un!

15!01!01!

Embalagens!de!
papel!e!cartão!

Não!

1,00!m3!

15!01!02!

Embalagens!de!
plástico!

Não!

1,00!m3!

Perigosidade! Quantidade!

Operador!de!Destino!
Final!

Valter!Valente!b!
Gestão!de!resíduos,!
Lda.!(1)!
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Lista!Europeia!
de!Resíduos!
LER)!

Resíduos!

17!01!07!

Misturas!de!betão,!
tijolos,!ladrilhos,!
telhas!e!materiais!
cerâmicos!não!
abrangidas!em!
17!01!06!

Não!

180,00!ton!

17!02!01!

Madeira!

Não!

2,00!ton!

17!03!03!

Perigosidade! Quantidade!

Operador!de!Destino!
Final!

Misturas!
betuminosas!não!
Não!
350,00!ton!
abrangidas!em!17!03!
01!
(1)!Dependente!da!aprovação!do!dono!de!obra.!
!

!
4.ldentificar!o!destino!dos!RSU.!
!
Identificado#o#destino#dos#RSU#no#capítulo#2.3.3#Água#residuais#e#outros#resíduos,#constando#
a#seguinte#informação:#
#
“Quanto! aos! resíduos! sólidos! urbanos! (RSU),! a! recolha! será! assegurada! pelos! mesmos!
serviços! que! atualmente! fazem! a! recolha! desses! resíduos! no! Concelho.! Estes! serão!
armazenados! no! empreendimento! em! contentores! e! posteriormente! recolhidos! e!
depositados!em!local!apropriado,!mais!concretamente!em!aterro!sanitário!controlado,!pelos!
serviços! municipais! da! Câmara! Municipal! de! Ovar.! Estimabse! que! sejam! produzidos!
diariamente,!para!um!número!máximo!de!utentes!de!48!e!uma!capitação!de!0,78!kg/dia,!um!
total! máximo! de! cerca! de! 37,44! kg! de! RSU,! podendo! nos! períodos! pontuais! de! picos! de!
afluência!alcançar!valores!de!234!kg!de!RSU.!“!
!
!
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