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NOTA!DE!APRESENTAÇÃO!
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A!empresa!LIMA!RODRIGUES!II!RESORT!,!S.A,!adjudicou!ao!consórcio!Mesocosmo,!Lda.,!à!Monitar,!Lda.!
e!à!Sociedade!Portuguesa!de!Vida!Selvagem,!o!Estudo!de!Impacte!Ambiental!(EIA)!do!projeto!“Quinta!
do!Cabedelo!O!Ecoturismo”.!

!

!

Do!EIA!faz!parte:!

•! O!Relatório,!que!inclui!também,!Anexos!e!Peças!Desenhadas,!revisto!de!acordo!com!o!parecer!emitido!
pela!CCDR!do!Centro!a!06!de!julho!de!2015!

•! O!Resumo!Não! Técnico,!que! corresponde!ao!presente!documento,! revisto!de!acordo! com!o!parecer!
emitido!pela!CCDR!do!Centro!a!06!de!julho!de!2015!
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!

Espinho,!agosto!de!2015!

!

!!!!!!!!!!!!!!!José!Vingada!

!!!!!!!!!Coordenador!do!EIA!
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1.! INTRODUÇÃO!

!

Este! documento! constitui! o! Resumo! Não! Técnico! (RNT)! do! Estudo! de! Impacte!

Ambiental! (EIA)! do!projeto!“Quinta!do!Cabedelo! O!Ecoturismo”,!que!se!encontra!em!fase!

de!Estudo!Prévio.!

Para! além! do! RNT! (que! constitui! o! presente! documento),! o! EIA! inclui! ainda! o! Relatório!

que! engloba! Anexos! e! Peças! Desenhadas! (que! incluem! mapas! e! desenhos! base!

necessários! para! as! análises! desenvolvidas! no!Relatório).!

O!RNT!visa!dar!a!conhecer!ao!público!interessado!os!aspetos!mais!relevantes!do!projeto!e!

os! efeitos! no! ambiente,! decorrentes! da! sua! implementação,! ou! seja,! as! possíveis!

consequências!para!o!ambiente!resultantes!do!projeto.!Deste!modo,!pretende[se!facilitar!a!

participação!de!todos!os!interessados!no!processo!de!Avaliação!de!Impacte!Ambiental!(AIA).!

!

Enquadramento,legal,do,Estudo,de,Impacte,Ambiental,no,Regime,Jurídico,de,AIA,

De!acordo! com!a! legislação! vigente! (Decreto! [!Lei!n.º!151[B/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),! 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,!Hotéis[apartamentos,!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!
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!

artigo!13ºA!do!Regime!Jurídico!de!Urbanização!e!Edificação!(RJUE)!indicou!que!deveriam!ser!

consultadas!as!seguintes!entidades:!

•! APA![!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!

Decreto[Lei! nº! 384[B/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! [! 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! Decreto[Lei! 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!lmpacte!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!lmpacte!Ambiental!(AlA),!uma!vez!que!nos!termos!do!

respetivo!Regime!Jurídico,!na!redação!dada!pelo!Decreto[Lei!nº!151[B/2013,!de!31!

de!outubro,!alterado!pelo!Decreto[Lei!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![!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,!verificando[se!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![!

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.!!

!

Antecedentes,do,EIA,!

Em!05!de!setembro!de!2014,!o!proponente!do!Projeto!“Quinta!do!Cabedelo!O!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! 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!
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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! 4500[! Espinho.!Neste! consórcio! estão! envolvidas! a!

empresa!Monitar,!com!sede!no!Empreendimento!Bela!Vista,!lote!1,!r/c!DP.,!loja!2,!Repeses!

3500[227!Viseu,!a!Sociedade!Portuguesa!de!Vida!Selvagem!(ONG!Científica)!com!sede!no!

Departamento!de!Biologia!da!Universidade!do!Minho,!Campus!de!Gualtar,!4710[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!421[C,!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�.!

!
! !
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2.! OBJECTIVOS!E!JUSTIFICAÇÃO!DO!PROJETO!

!

O!projeto! tem!como!objetivo!a! implementação!de!um!equipamento!Hoteleiro!dedicado!ao!

Ecoturismo!na!Região!de!Ovar!designado!por!“Quinta!do!Cabedelo!O!Ecoturismo”.!

O! empreendimento! turístico! “Quinta! do! Cabedelo! O! Ecoturismo”,! pretende! tornar[se! um!

polo!dinamizador!de!atividades!de!Ecoturismo!na!região.!

Dada!a!sua!localização!em!área!de!Rede!Natura,!o!Ambiente!é!fundamental!não!só!numa!

perspetiva! de! complementaridade! de! outros! produtos,! mas! também! como! produto!

alternativo! de! importância! fundamental! na! estratégia! de! desenvolvimento! integrado,!

representando,! do! ponto! de! vista! económico,! um! enquadramento! qualitativo! e! de!

imagem!de!prestígio!do!empreendimento!e!do!Concelho.!

O! Conceito! Base! do! projeto! "Quinta! do! Cabedelo! O! Ecoturismo”! identifica[se! como! um!

projeto!âncora,!ou!seja,!um!projeto!cuja!atuação!reside!não!apenas!nos!seus!limites!físicos,!

mas! na! possibilidade! de! abranger,! ativar! e! subsequentemente! monitorizar,! todo! um!

território!englobado!na!Ria!de!Aveiro.!

O!objetivo!é!exponenciar!uma!zona!de!grande!potencial!que!se!encontra!subaproveitada.�O!

projeto!consiste!na!criação!de!um!aldeamento!turístico!reconhecido!como!turismo!natureza,!

com!categoria!5!estrelas,!com!uma!oferta!de!alojamento!distinta,!atividades!de!lazer!e!com!

especiais!cuidados!com!a!saúde!e!elementos!de!observação!da!natureza.!

A! intenção! é! proporcionar! uma! experiência! completa! ao! visitante,! promovendo! a! sua!

consciência! ambiental,! complementada! com! uma! oferta! dedicada! ao! lazer! e! saúde! e,! ao!

mesmo! tempo,! ser! um! projeto! capaz! de! envolver! as! comunidades! vizinhas,! através! de!

compromissos!com!agentes!locais,!sejam!eles!fornecedores!ou!prestadores!de!serviços,!para!

fomentar!a!economia!local.!

Estima[se!que!com!este!projeto!serão!criados!42!postos!de!trabalho!diretos.!

!
! !
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3.! LOCALIZAÇÃO!E!DESCRIÇÃO!GERAL!DO!PROJETO!

!

O!empreendimento!“Quinta!do!Cabedelo!O!Ecoturismo”,!implanta[se!na!Região!Centro,!na!

Região! de! Aveiro! (anteriormente! incluído! na! sub[região! do! Baixo–Vouga),! no! Lugar! de!

Válega,!freguesia!de!Válega,!concelho!de!Ovar,!distrito!de!Aveiro,!sendo!marginal!à!Ria!de!

Aveiro.�É!delimitado!a!sul!e!a!poente,!pelo!Estuário!da!Ribeira!Nova!e!a!nascente!e!norte!

por!áreas!de!pinhal.�A!propriedade!tem!uma!área!de!125!057,00m2,!sendo!que!o!acesso!à!

propriedade! é! feito! pela! Rua! do! Mourão,! sendo! que! a! principal! via! de! de! acesso! mais!

próximas!ao!empreendimento!é!a!EN!109!(Figura!0.1).!Uma!vez!que!o!projeto!em!estudo!se!

trata! de! um! empreendimento! de! ecoturismo! os! potenciais! clientes! poderão! ter!

preferências!pelo!uso!de!transportes!públicos!complementado!com!percursos!de!bicicleta.!

!

Figura!0.1![!Localização!da!área!de!intervenção!do!Projeto!"Quinta!do!Cabedelo![!

Ecoturismo”,!sobre!a!carta!militar.!

! !
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A!parcela!de!terreno!onde!será! implementado!o!empreendimento!“Quinta!do!Cabedelo![!

Ecoturismo”,!!servirá!como!ponto!de!receção!para!os!visitantes,!sendo!capacitada!por!dois!

edifícios! públicos,! o! Edifício! Principal! e! o! Espaço! “Well[Being”,! ambos! com! 2! pisos! de!

altura.!

O!Edifício!Principal!fará!a!receção!dos!visitantes!e!fará!o!encaminhamento!para!as!diversas!

atividades! existentes! no! local.! Este! edifício,! implantado! no! edifício! já! existente,! fará!

convergir! sobre! si! toda! uma! série! de! atividades,! de! índole! ambiental! e! lúdica.! No! piso!

térreo!serão!introduzidos!os!espaços!de!recepção,!sala!de!exposição!e!restaurante/bar.!No!

piso! superior! estarão! o! espaço! de! conferências! e! os! espaços! administrativos! e! dos!

funcionários.�! A! construção! é! dotada! por! um! pátio! central! aberto! que! funcionará! como!

elemento!distribuidor!para!todos!os!espaços!de!utilização!pública.!!

O! Espaço! “Well[Being”! implantado! de! forma! isolada! e! destacada,! será! um! equipamento!

complementar! dedicado! a! atividades! de! lazer! e! saúde,! não! só! ao! público! geral! mas!

também! apoiando! o! envelhecimento! ativo,! combatendo! o! sedentarismo! através! de!

conceitos!de!bem[estar!e!serviços!da!natureza.�Ao!nível!térreo!serão!instalados!a!Casa!de!

Chá!e!Loja!da!Terra.!Na!Loja!da!Terra!poderão!ser!comercializados!produtos!agrícolas!cuja!

produção!seja! feita!na!propriedade.!No!piso! superior!o!espaço!é! totalmente!dedicado!às!

atividades!de!lazer!e!saúde:!SPA,!piscina!interior!e!exterior!e!ginásio.!!

Os!equipamentos!de!utilização!coletiva,!além!do!Edifício!Principal!e!do!Espaço!Well[Being,!

serão! implantados! nos! terrenos! norte! e! poente! da! propriedade.!O! Edifício! Principal! terá!

dois! cais,! um! para! embarcações! de! pequeno! porte! e! outro! para! embarcações! de!médio!

porte,!bem!como!um!restaurante/bar!e!um!espaço!de!conferências.!Este!edifício!localiza[se!

no!limite!sudoeste!da!propriedade,!adoçado!ao!canal!da!Ria!e!é!infraestruturado!com!um!

parque!de!estacionamento!para!viaturas!ligeiras.!!

O! Espaço! Well[Being,! localizado! entre! os! lagos! propostos! e! o! choupal! existente,! à!

semelhança! do! Edifício! Principal! terá! um! estacionamento! para! viaturas! ligeiras! e!

possibilidade!para!estacionamento!de!2!autocarros.!Pela!proximidade!com!os!Bungalows,!

será!também!utilizado!pelas!pessoas!que!utilizarem!as!unidades!de!alojamento.!!

Relativamente!ao!alojamento,!são!propostas!15!unidades!individuais!com!tipologias!T0,!T1!

e!T2.�A!proposta!prevê!a!introdução!de!15!unidades!distribuídas!de!forma!isolada!dentro!

da!área!de!choupal.!Embora!sejam!unidades!autónomas,!são!propostas!em!conjuntos!de!2!

ou!3!unidades!para!garantir!também!a!ocupação!por!pequenos!grupos!!

As!unidades!de!alojamento,!de!forma!cilíndrica!e!com!um!único!piso,!serão!equipadas!por!
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uma! varanda/pátio,! quarto(s),! kitchenette! com! área! de! estar! e! instalação! sanitária,! ou!

instalações!sanitárias!no!caso!dos!T2.�As!edificações!serão!elevadas!do!solo,!minimizando!

o! impacte!ambiental!das!suas! implantações!e!mantendo!as!características!permeáveis!do!

mesmo.�O! sistema! construtivo! das! unidades! será! através! de! estruturas! leves,!mistas! de!

ferro! e! madeira,! pontualmente! fixas! ao! solo.! O! acesso! será! feito! através! de! passadiços!

rampeados,!possibilitando!o!acesso!a!todas!as!pessoas.�!

!

Em!termos!de!lotação!do!empreendimento!prevê[se:!

a)!Unidades!de!alojamento!

! 15!unidades!tipo!bungalow![!40!pessoas!

b)!Equipamentos!complementares!de!restauração!e!bebidas!(Restaurante,!bar,!esplanada)!

[!85!pessoas!

! Casa!de! chá,! loja! da! terra,! sala! interior,! esplanada! [! 85!pessoas! (sobreposição! às!

referidas!para!! as!unidades!de!alojamento);!

c)!equipamentos!complementares!empresariais!

! Business!center!e!espaço!de!conferências![!175!pessoas!

d)Equipamentos!complementares!de!lazer/saúde!

! Espaço! well[being,! spa,! ! ginásio! [! 40! pessoas! (sobreposição! às! unidades! de!

alojamento)!

e)!Piscinas!

! Piscina! interior! e! piscina! exterior! [! 40! pessoas! (sobreposição! às! unidades! de!

alojamento).!

!

Desta! forma! prevê[se! que! o! valor! médio! são! 48! pessoas! por! dia! com! picos! máximos!

pontuais!de!300!pessoas.!

O!empreendimento! será! servido!por!duas!proveniências!de!abastecimento!de!água,!uma!

de!água!potável,!proveniente!da!rede!pública!que!abasteça!esta!zona!do!Concelho!de!Ovar!

(através! das! Concessões! às! empresas! Águas! do! Vouga! SA! e! Águas! do!Douro! e! Paiva! SA)!

estando! também! previsto! o! pedido! de! licenciamento! e! execução! de! um! furo! para! a!

prevenção!de!incêndios!e!potencial!rega!de!espaços!verdes!e!agrícolas.!!
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As!águas!residuais!do!empreendimento!serão!para!a!Rede!Pública!do!Concelho.!A!solução!a!

adotar! passará! pela! execução! de! ramal! pressurizado! e! gravítico! desde! a! Quinta! do!

Cabedelo! até! à! rede! existente! na! Rua! do!Mourão.! A! montante! de! tal! ramal! deverá! ser!

executado!um!poço!de!acumulação!e!de!bombagem!das!águas!residuais!domésticas.!

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.!

Em! fase! de! obra! serão! também! produzidos! resíduos! de! construção! e! demolição! (RCD),!

nomeadamente!resíduos!silvícolas,!embalagens!de!papel!e!cartão,!embalagens!de!plástico,!

misturas!de!betão,! tijolos,! ladrilhos,! telhas!e!materiais! cerâmicos!não!contaminados! com!

substâncias! perigosas,! madeira! e! misturas! betuminosas! sem! alcatrão,! que! serão!

devidamente!separados!e!recolhidos!por!um!Operador!de!Gestão!de!Resíduos.!

A! energia! a! utilizar! será! fundamentalmente! elétrica.! Tendo! em! conta! as! instalações! a!

prever,!a!potência!elétrica!a!solicitar!à!rede!irá!justificar!em!termos!económicos!um!Ramal!

em! Média! Tensão,! com! a! previsão! de! um! Posto! de! Transformação.�! Será! igualmente!

utilizada! energia! a! partir! do! gás.! Para! tal! prevê[se! a! instalação! de! um!posto! de! garrafas!

junto!aos!edifícios!sociais!ou,!caso!se!verifique!que!os!consumos!são!elevados,!um!pequeno!

reservatório!dissimulado!na!estrutura!paisagística!do!empreendimento.!
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!!!

Figura!0.2!+!Planta!de!localização!das!infraestruturas!a!implementar!na!área!do!Projeto!Quinta!do!Cabedelo!–!Ecoturismo.!
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!!!!!! !
Figura!0.2!(cont)!–!Legenda!Planta!de!localização!das!infraestruturas!a!implementar!na!área!do!Projeto!Quinta!do!Cabedelo!–!Ecoturismo.!
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4.! ALTERNATIVAS'AO'PROJETO'

!

O!projeto!baseia-se!na! reconversão!de!uma!área,! a!qual! já! sofreu!alterações!estruturais!

(de! área! de! produção! agrícola,! passou! para! uma! zona! florestal! com! a! construção! de!

infraestruturas! de! apoio).! Por! tal!motivo,! e! apesar! de! se! admitirem!modificações! feitas!

com! base! em! sugestões! das! entidades! responsáveis,! considera-se! que! este! Projeto! se!

adequa!à!defesa!dos!interesses!ambientais!na!área!do!empreendimento!pelo!que!qualquer!

local! alternativo! teria! impactes! ambientais! mais! graves.! Assim,! atendendo! às!

circunstâncias! que! envolveram! a! definição! do! local! onde! se! pretende! implementar! o!

Projeto,!considera-se!que!não!há!alternativas!a!essa!localização.!!

!

!

5.! CARACTERIZAÇÃO' DOS' PRINCIPAIS' ASPECTOS' DO'

AMBIENTE'POTENCIALMENTE'AFETADOS'PELO'PROJETO'

!

Nesta! secção! do! RNT! descrevem-se,! de! forma! resumida,! as! principais! características! do!

ambiente!na!área!do!empreendimento.!

Na! região,! o! clima' é! ameno! (clima! temperado!mediterrânico)! com!um!semestre!húmido!

(outubro,!novembro,!dezembro,!janeiro,!fevereiro!e!março),!em!que!se!registam!as!maiores!

precipitações!médias!mensais!ao!longo!do!ano!com!um!valor!médio!de!precipitação!de!138!

mm;! e! um! semestre! seco! (abril,! maio,! junho,! julho,! agosto! e! setembro)! em! que! o! valor!

médio! de! precipitação! corresponde! a! 51!mm.!Os! invernos! são! considerados! suaves,! com!

apenas!2,3!dias!por!ano!em!que!as!temperaturas!são!iguais!ou!inferiores!a!0ºC.!A!transição!

para!as!estações!intermédias!da!primavera!e!do!outono!é!feita!de!forma!gradual!e!os!verões!

são!curtos!e!amenos,!com!apenas!9,8!dias!por!ano!com!temperaturas!iguais!ou!superiores!a!

30ºC.! Face! à! sua! localização! litoral! o! vento! predominante! é! de! Noroeste! (32%)! com!

velocidades!médias!anuais!de!15,8!km/h.!

Em! termos! de! qualidade' do' ar' a! área! de! implantação! do! projeto! está! classificada!

maioritariamente!com!o! Índice!de!Qualidade!do!Ar!de!“Bom”!sendo!que!a!classificação!de!

“Mau”!e!“Fraco”!se!deve,!essencialmente,!ao!poluente!O3.!Com!o!objetivo!de!caracterizar!a!

área! de! implementação! do! projeto! foi! efetuada! uma! campanha! de! monitorização! da!

qualidade!do!ar!caracterizada!por!amostragem!por!difusão!passiva!para!a!determinação!das!
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concentrações! NO2.! Os! valores! da! concentração! de! NO2! determinados! na! área! de!

implantação! do! projeto! são! bastante! inferiores! ao! valor! limite! de! proteção! da! saúde!

humana.!

O! ruído' ambiente! é! no! geral! reduzido,! sendo! a! passagem! de! automóveis! nas! estradas!

municipais!existentes!a!principal!fonte!de!ruído.!Os!valores!dos!indicadores!de!ruído!Lden!e!Ln!

na! área! de! projeto! são! bastante! inferiores! aos! valores! limite! de! exposição! definidos! para!

zonas!não!classificadas,! sendo!mesmo! inferiores!aos!valores! limite!de!exposição!definidos!

para!zonas!sensíveis.!

Os! receptores! sensíveis! localizados!na! área! envolvente! ao!projeto! “Quinta!do!Cabedelo! –!

Ecoturismo”! são,! os! pequenos! núcleos! habitacionais! existentes,! dos! quais! se! salientam,!

devido! à! sua! proximidade,! os! núcleos! habitacionais! localizados! a! Sul! e! Sudeste,! que! se!

situam!a!uma!distância!de!aproximadamente!400m!(no!receptor!mais!próximo).!Atualmente!

nestes!locais!o!ruído!é!escasso,!principalmente!de!noite.!

Relativamente! à! geologia' e' geomorfologia,! na! área! de! intervenção! a! unidade!

morfoestrutural!corresponde!à!orlas!Mesocenozóicas! (Orla!Ocidental).!A!Orla!Ocidental!é!

constituída!por!rochas!maioritariamente!sedimentares,!sobretudo!calcários,!margas,!argilas!

e! arenitos.! Nesta! unidade!morfoestrutral! não! ocorrem! recursos! com! particular! interesse!

para!exploração!económica!(em!minas!ou!pedreiras).!!

Os! solos' apresentam! uma! composição! litológica! com! dunas! e! areias! eólicas! do! período!

holocénico,!regossolos!districos,!e!amplamente!marcados!pela!proximidade!da! laguna!de!Aveiro.!

Na!área!de! implementação!do!projeto,!o! solo!é!pouco!desenvolvido!e,!por! isso,!apresenta!

alteração! química! e! física! em! grau! não! muito! avançado,! porém! suficiente! para! o!

desenvolvimento! de! cor! ou! de! estrutura,! sendo! que! a! estrutura! da! rocha! ou! material!

parental!não!deve!ocupar!mais!do!que!50%!de!seu!volume!total.!Assim,!de!modo!geral,!é!um!

solo!passível!de!cultivo!agro-silvo-pastoril.!

Relativamente! aos! recursos' hídricos,! na!área!envolvente!ao!projeto,!a!principal!massa!de!

água!é!a!Ria!de!Aveiro,!influenciada!pelo!regime!de!marés!e!cujas!principais!fontes!de!água!

doce!são!os!rios!Vouga!e!Antuã,!bem!como!os!rios!Boco,!Caster,!Fontela!e!Gonde,!estes!três!

últimos! situados! na! massa! de! água!mais! próxima! do! projeto.! A! área! do! Projeto! não! se!

encontra!identificada!como!área!de!risco!de!inundação.!

Em! relação!aos' recursos' hídricos,! no! caso!das! águas! superficiais! da !Ria!de!Aveiro!(tendo!

como!base!o!PGBH!do!Vouga,!Mondego!e!Lis),!em!termos!biológicos,!está!classificada!com!o!

estado!de!“Medíocre”,!sendo!o!fitoplâncton!responsável!por!esta!classificação.!Em!termos!
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dos!elementos!hidromorfológicos,!considerando!dados!preliminares,!a!massa!de!água!tem!

uma!classificação!de!“Bom”.!Relativamente!ao!estado!físico-químico,!considerando!apenas!

dados!preliminares,! esta!apresenta! classificação!de! “Razoável”.!Assim,! a! classificação! final!

do! Estado! Ecológico! da! Ria! de! Aveiro! é! “Medíocre”,! devido! ao! parâmetro! biológico!

fitoplâncton,! revelando! ainda! profundas! alterações! morfológicas! das! margens.! No! que!

respeita!ao!estado!químico,!esta!apresenta!uma!classificação!global!de!“Bom”.!Os!resultados!

obtidos!nos!pontos!monitorizados!na!proximidade!do!empreendimento!revelaram!que!esta!

zona! da! Ria! de! Aveiro! apresenta! uma! classificação! de! razoável! para! os! elementos! físico-

químicos!de!suporte!aos!elementos!biológicos!e!de!Bom!para!os!elementos!químicos.!

No! caso! das! águas! subterrâneas! verifica-se! que! para! a! massa! de! água! Quaternário! de!

Aveiro! a! classificação! do! Estado! Quantitativo! é! de! Bom.! A! massa! de! água! subterrânea!

Cretácico!de!Aveiro! foi! classificada! como!medíocre!devido!a:! reduzida!área!de! recarga!da!

massa! de! água! e! o! seu! confinamento! em!dois! terços! da! sua! extensão,! facto! que! limita! a!

entrada!da!recarga!atual!e!a!renovação!dos!recursos!disponíveis;!e!devido!ao!volume!atual!

de!extrações!que!excede!o!valor!de!recarga.!Relativamente!ao!estado!químico,!segundo!o!

PGBH!do!Vouga,!Mondego!e! Lis,! a!massa!de!água!Quaternário!de!Aveiro! apresentam!um!

estado!químico!classificado!de!Medíocre.!Relativamente!ao!Cretácico!de!Aveiro,!esta!massa!

de!água!apresenta!um!estado!químico!classificado!como!Bom.!

No! que! se! refere! aos! sedimentos! do! local! proposto! para! implementação! do! cais! de!

canoagem! com! ligação! à! Ria! são! constituídos! por! material! que! apresenta! um! nível! de!

contaminação!de!Classe!2,!correspondente!a!material!com!contaminação!vestigiária!(pode!

ser! imerso!no!meio!aquático!tendo!em!atenção!as!características!do!meio!recetor!e!o!uso!

legítimo!do!mesmo).!

Relativamente! aos! biótopos' e' flora! o! terreno! de! implantação! do! empreendimento!

corresponde,! no! essencial,! a! um! povoamento! mono-específico! de! choupo-branco,!

decorrente!da!conversão!de!uso!agrícola!intensivo!para!um!uso!florestal!de!produção.!Em!

termos! de! biótopos,! quer! para! o! interior! da! propriedade! como! para! a! sua! envolvente,!

podemos! considerar! como! biótopos! dominantes! o! choupal,! a! floresta! de! eucalipto,! a!

floresta!de!pinheiro-bravo!e!o!sapal,!tendo!apenas!a!acrescentar!o!biótopo!jardim!urbano!

no! interior! da!Quinta! do! Cabedelo.!Na! zona! envolvente,! a! oeste! da!Quinta! do! Cabedelo!

temos! a! destacar! a! zona! de! sapal! da! ria! de! Aveiro.! No! interior! da! área! a! afetar! foram!

inventariados!130!taxa!de!flora!no!interior!da!Quinta!do!Cabedelo,!dos!quais!16!pertencem!

ao!estrato!arbóreo,!18!ao!estrato!arbustivo,!3!ao!estrato!lianóide!e!93!ao!estrato!herbáceo.!

Na!zona!envolvente!da!Quinta!do!Cabedelo!foram!identificados!73!taxa!de!flora,!dos!quais!
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7! pertencem! ao! estrato! arbóreo,! 17! ao! estrato! arbustivo,! 3! ao! estrato! lianóide! e! 46! ao!

estrato! herbáceo.! Considerando! toda! a! área! amostrada! foram! identificados! 156! taxa! de!

flora,!a!sua!maioria!do!estrato!herbáceo!(109),!seguido!pelo!estrato!arbustivo!(27)!e!por!fim!

o!estrato!arbóreo!com!17!espécies!identificadas!e!o!estrato!lianóide!com!apenas!3!espécies!

identificadas.!A!maioria!das!espécies!identificadas!são!consideradas!espécies!comuns!para!

este! tipo! de! zonas.! Neste! elenco! foram! identificadas! diversas! espécies! invasoras,!

nomeadamente!a!mimosa! (Acacia'dealbata),!acácia-de-espigas! (Acacia' longifolia),!acácia-

austrália! (Acacia' melanoxylon),! o! chorão-das-praias! (Carpobrotus' edulis),! avoadinha!

(Conyza' canadensis),! os! penachos! (Cortadetia' selloana),! os! botões-de-latão! (Cotula'

coronopifolia),! o! junção! (Cyperus' eragrostis),! as! azedas! (Oxalis' pes9caprea),! a! tintoreira!

(Phytolacca'americana)!e!o!senécio!(Senecio'bicolor).!

Na! zona! envolvente! a! oeste! da! Quinta! do! Cabedelo! os! únicos! habitats! naturais!

identificados! e! que! apresentam! especial! interesse! para! a! conservação! são! os! habitats!

estuarinos,! sendo!de! salientar!uma!extensa!área!de! caniçal! com!Phragmites'australis,! na!

zona! a! sul! da! propriedade! que! é! um! dos! constituintes! do! habitat! 1130! –! Estuários.! Foi!

também! identificado! o! habitat! 1420! (Matos! halófitos! mediterrânicos! e! termoatlânticos!

(Sarcocornetea' fruticosi),! sub-tipo! 1420pt2! –! Sapal!médio! de!Halimione' potulacoides.! Na!

zona! mais! exterior! (mais! afastada! da! área! de! estudo)! foi! identificado! o! habitat! 1320! –!

Prados!de!Spartina!(Spartinion'maritimae).!

Os!biótopos!presentes!acabam!também!por!definir!a!paisagem!existente,!muito!marcada!

pela!envolvente!da!ria!de!Aveiro!e!das!áreas!de!sapal!mas!que!no!interior!da!propriedade!

se! caracterizam! pela! reduzida! estratificação! e! diversidade! e! pela! presença! de! espécies!

exóticas,!ornamentais!e!invasoras!dissonantes!da!paisagem!natural!da!região.!

Relativamente! à! fauna! é! evidente!que!esta! área!ocorre!na!proximidade!de!uma! zona!de!

elevado!valor!ambiental,!mas!a!zona!a!afetar!pelo!projeto!é!relativamente!pobre!devido!ao!

tipo!de!biótopos!existentes,!especialmente!o!decorrente!na!monocultura!florestal.!Com!os!

trabalhos! realizados! foi! possível! confirmar! para! os! anfíbios! a! ocorrência! de! 11! das!

potenciais!15!espécies!dadas!para!a!região,!sendo!que!para!os!répteis!apenas!se!confirmou!

a! ocorrência! de! 4! das! potenciais! 15! espécies.! No! que! se! refere! aos! mamíferos! foram!

confirmadas!14!das!potenciais!46!espécies,!sendo!que!para!as!aves!apenas!se!confirmou!a!

ocorrência! de! 35! das! potenciais! 260! espécies! que! podem! ocorrer,! ainda! que!

ocasionalmente,!na!região.!No!caso!da!ictiofauna,!na!zona!podem!ocorrer!16!espécies,!mas!

nas!campanhas!de!amostragem!apenas!foram!confirmadas!8!espécies.!
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Relativamente!a!planos!de!ordenamento'do'território'em!vigor!há!a!referir!o!Plano!Diretor!

Municipal!(PDM)!de!Ovar!de!17!de!maio!de!2000,!e!subsequente!ratificação!de!alteração!de!

âmbito!limitado!ao!PDM!de!Ovar,!pela!Resolução!de!Conselho!de!Ministros!nº66/95,!de!10!

de!julho!de!2000.!

De! acordo! com! Plano! Diretor! Municipal! de! Ovar,! a! propriedade! em! causa,! encontra-se!

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! de! máxima! infiltração!

abrangido! pela! Reserva! Ecológica! Nacional! REN)! e! ainda! incluído! na! Reserva! Agrícola!

Nacional!(RAN)!como!Espaço!Agrícola!de!Produção!e!Espaço!Florestal!de!Produção.!

Na!área!de! implementação!do!Empreendimento!há!ainda!a! referir! a!ocorrência!de!áreas!

sensíveis.!A!primeira!classificação!deste!espaço!foi!a!de!Zona!de!Proteção!Especial!Ria!de!

Aveiro!(PTZPE0004),!definida!pelo!Decreto-Lei!nº!384-B/99!de!23!de!setembro,!abrangendo!

uma!área!de!51!407!ha.!Em!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.!

Relativamente! ao! Património' Arqueológico' e' Arquitetónico,! verifica-se! a! ausência! de!

sítios!arqueológicos!conhecidos!na!área!de!estudo!e!nas!imediações!do!empreendimento!na!

área!afeta!à!laguna!de!Aveiro.!

Relativamente! aos! aspetos! de! Socioeconomia,! verifica-se! que!na! freguesia!de!Válega,! tal!

como!no! concelho! de!Ovar! e! na! região! do! Baixo! Vouga,! ocorreu! um! ligeiro! aumento! da!

população! de! 2001! para! 2011.! Relativamente! à! variação! da! população! por! faixa! etária!

verifica-se,!entre!2001!e!2011,!um!aumento!acentuado!da!população!com!mais!de!65!anos!

e!a!diminuição!da!população!com!menos!de!24!anos,!tanto!no!concelho!de!Ovar!como!na!

freguesia!de!Válega.!

A!sub-região!do!Baixo!Vouga!e!a!cidade!de!Ovar!apresentam!uma!densidade!populacional!

superior!à!média!de!Portugal.!A!área!em!estudo,!freguesia!de!Válega,!como!se!trata!de!uma!

área!residencial!periférica!da!cidade!de!Ovar,!apresenta!uma!densidade!populacional!e!de!

alojamentos! relativamente! elevada,! em! 2011,! apresentava! uma! densidade! de! 254,5!

habitantes/km2!e!107,4!alojamentos/!km2!

Na! freguesia!de!Válega,!no!concelho!de!Ovar!e!na!região!do!Baixo!Vouga,!os!sectores!de!

atividade! com!maior! percentagem! de! população! afeta! eram! a! construção! de! edifícios! e!

fabricação!de!componentes!e!acessórios!para!veículos!automóveis.!
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No! concelho! de! Ovar! apenas! estão! licenciados! 4! Hotéis! e! 1! Motel,! não! existindo! outra!

tipologia!de!estabelecimentos!hoteleiros!(especialmente!a!de!Turismo!de!Natureza!onde!se!

insere!este!projeto).!

O!Aldeamento!turístico!“Quinta!do!Cabedelo!–!Ecoturismo”!assume!um!papel!relevante!na!

diversificação!da!oferta!turística!existente!no!concelho!de!Ovar,!promovendo!a!aproximação!

sustentável! à! Ria! de! Aveiro! e! a! educação! ambiental! e! cívica! na! preservação! de! um!

ecossistema!único.!

Num!inquérito!à!população!local!salienta-se!que!o!total!da!população!inquirida!é!favorável!à!

construção!do!aldeamento!turístico!“Quinta!do!Cabedelo!–!Ecoturismo”,!não!se!sentindo!no!

entanto!preocupados!com!a!atual!ocupação!do!terreno!e!do!seu!aspeto!visual.!Ao!mesmo!

tempo! referiram! que! os! impactes! positivos! da! construção! deste! aldeamento! serão!

superiores!aos!incómodos!que!terão!durante!a!construção!do!empreendimento.!

!

!

6.! AVALIAÇÃO'DE'IMPACTES'E'MEDIDAS'DE'MINIMIZAÇÃO'

'

O! principal! objetivo! de! um! Estudo! de! Impacte! Ambiental! é! o! de,! a! partir! da! análise! dos!

previsíveis! efeitos! (impactes)!no!ambiente!natural!e! social,! causados!pela! concretização!do!

empreendimento!em!estudo,!fornecer!informação!pertinente!aos!decisores!e!às!entidades,!

públicas!e!privadas!e!cidadãos! interessados!ou!potencialmente!afetados.!

Apresenta-se,! seguidamente! um! resumo! dos! principais! impactes! positivos! e! negativos! do!

projeto,!em!diversos!aspetos!ambientais,!associados!às!fases!de!construção!e!de!exploração.!

Salienta-se!desde!já!que,!em!relação!ao!fator!Clima,!não!são!expectáveis!quaisquer!impactes!

diretos!ou!indiretos!decorrentes!da!implementação!do!Projeto!devido!ao!tamanho!do!projeto!

em! causa! e! devido! às! tipologias! de! intervenção! no! terreno,! pelo! que! não! se! procederá! à!

avaliação!de! impactes!do!presente!descritor,! uma!vez!que!eles! serão!nulos.! Em! relação!ao!

fator!Património'Arqueológico'e'Arquitetónico!considera-se!que!com!a!implementação!das!

medidas!de!minimização!propostas!será!possível!obter!um!impacte!arqueológico!nulo.!

'
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6.1.'Evolução'da'situação'de'referência'sem'implementação'do'Projeto'

A! área! de! estudo! insere-se! 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,!insere-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!

termos! ambientais! caso! fosse! equacionada! a! plantação! de! uma! floresta! mista! e!

diversificada,!adoptando!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:!
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•! 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!médio-longo! prazo! há! um! risco! acrescido! de! impactes! negativos! e! consequente!

degradação!ainda!mais!significativa!da! importância!desta!zona!para!a!flora!e!fauna!

locais;!

•! 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.!

!

6.2.'Impactes'positivos'

Os! principais! impactes! positivos! do! empreendimento! relacionam-se! com! a! concretização!

dos! objetivos! que! presidiram! à! conceção! do! empreendimento,! os! quais! se! relacionam,!

fundamentalmente! com! a! criação! de! um! produto! turístico! diversificado! de! elevada!

qualidade,!compatível!com!os!valores!ambientais!da!região!e! localizado! numa! região! que!



!

ESTUDO'DE'IMPACTE'AMBIENTAL'–'QUINTA'DO'CABEDELO'ECOTURISMO' 20'

!

se! está! afirmar! como!um!importante!destino!turístico!a!nível!regional!e!nacional.!

Os! impactes!positivos!do!empreendimento,!estendem-se,!no!entanto,!a!diversos!aspetos,!

passando-se!a!referir!os!mais!importantes.!

Em!termos!de!Solo'e'uso'do'solo,!o!presente!empreendimento!irá!contribuir!para!melhorias!

significativas! com! efeitos! positivos! e! significativos! a! médio/longo! prazo! decorrentes! da!

ocupação!do! solo!com!novo!coberto!vegetal,! associada!à! remoção!e!controlo!de!exóticas!

bem!como!devido!à!reflorestação!com!espécies!autóctones.!Ao!mesmo!tempo!há!impactes!

positivos!significativos!ao!nível!das!áreas!impermeabilizadas!que!serão!menores!do!que!na!

atualidade! devido! à! troca! do! tipo! de! pavimento! da! rede! viária! no! interior! do!

empreendimento.!

Este! benefício! positivo! estende-se! também! ao! fator! Biótopos' Terrestres' e' Ribeirinhos,!

onde!há!benefícios!positivos!significativos!em!termos!de!diversidade!e!qualidade!ambiental!

decorrentes! da! remoção! das! atuais! espécies! infestantes! (especialmente! ao! nível! dos!

habitats!que!ocorrem!associados!à!Ria!de!Aveiro),! bem!como!devido!ao!Plano!de!Gestão!

Ativa!dos!Biótopos!que!durante!a!fase!de!exploração!irá!assegurar!que!a!zona!não!seja!re-

infestada.!

Em! termos! de! Fauna,! o! presente! empreendimento! irá! contribuir! de! forma! muito!

significativa! para! a! potenciação! de! habitats! e! desta! forma! permitir! que! haja! um! saldo!

positivo!em!relação!aos!impactes!globais.!Este!impacte!positivo!é!gerado!pela!Gestão!Ativa!

dos!Biótopos,!com!a! introdução!de!caixas-ninho!para!aves,!alimentadores!e!caixas-abrigo.!

Ao!mesmo!tempo!a!promoção!de!atividades!educativos!e!científicas!acabarão!por!contribuir!

positivamente!para!os!impactes!a!médio/longo!prazo.!

Em! termos!de!Ordenamento'do'território!o!funcionamento!do!projeto!irá!trazer!também!

impactes!positivos,!já!que!a!tipologia!de!uso!enquadra-se!com!os!regulamentos!territoriais!

em!vigor,!não!obriga!a!desafetação!do!território!ao!regime!RAN!e!REN,!não!é!incompatível!

com! a! Área! Natura! 2000,! facto! que! globalmente! contribuirá! de! forma! positiva! para! a!

valorização!territorial!desta!área.!

Em! termos! de! Socioeconomia,! é! de! referir! que,! durante! a! fase! de! construção! e! de!

exploração,!são!de!prever!efeitos!positivos!ao!nível!da!demografia!(pouco!significativos!na!

fase!de!construção!e!significativo!na!fase!de!exploração),!do!emprego!(muito!significativos!

na! fase! de! construção! e! significativo! na! fase! de! exploração)! e! da! atividade! económica! e!

turística!(moderadamente!significativos!em!ambas!as!fases).!Todos!estes!impactes!ao!nível!

da! fase! de! exploração! são! permanentes,! sendo! que! na! fase! de! construção! são! impactes!
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temporários.!

Na! fase! de! exploração,! há! a! realçar,! como! efeitos! positivos! importantes,! a! criação! de!

42!empregos!diretos.!

Os! impactes! positivos! na! Paisagem! são! também! de! realçar,! uma! vez! que! o! projeto!

apresenta!uma!proposta!paisagística!baseada!no!enquadramento!dos!edifícios!no!espaço!

natural,! enriquecimento! ambiental,! autenticidade! da! paisagem,! erradicação! de! espécies!

invasoras!dissonantes!da!paisagem!natural!e!aumento!da!diversidade!florística.!

A! proposta! privilegia! a! relação! com! a! envolvente,! nomeadamente! os! enquadramentos!

paisagísticos!do!restaurante!e!do!espaço!de!conferências.!Estes!espaços!estão!orientados!a!

sul-poente!para!a!laguna!da!Ria!de!Aveiro!e!são!dotados!por!amplos!planos!envidraçados.!!

À! exceção! da! implantação! de! todos! os! edifícios! e! das! infraestruturas! viárias! propostas,!

todas! as! áreas! da! propriedade! serão! dedicadas! a! espaços! naturais.! Esses! espaços! serão!

maioritariamente! verdes,! com! introdução! de! dois! lagos,! pontuados! por! uma! série! de!

percursos!pedonais!e!agrícolas.!

A!área!de!choupal!será!mantida!com!a!exceção!da!remoção!dos!exemplares!que!estejam!

em!fracas!condições!fitossanitárias!e!os!que!coincidem!com!a!implantação!dos!Bungalows.!

Nos! espaços! remanescentes,! sobretudo! no! limite! nascente,! nos! terrenos! a! norte! e! a!

poente,!bem!como!pontualmente!no!interior!do!choupal,!será!proposta!a!implantação!de!

espécies! autóctones,! conferindo-lhes! assim! um! carácter! mais! autêntico.! As! espécies!

ripícolas! são! implantadas!predominantemente!nos! terrenos!a!poente,!próximos!dos!dois!

lagos! propostos! e! junto! à! margem! do! Estuário! da! Ria.�As! restantes! espécies! estão!

localizadas!nos!terrenos!a!norte,!no!limite!nascente!da!propriedade!e,!pontualmente,!em!

núcleos!circulares!no!interior!do!choupal.!!

Esta! proposta! de! criação! de! ambientes! circulares! e! meio! difusos! tem! como! objetivo!

provocar!o!alinhamento!dos!Choupos!existentes,!cuja!implantação!é!regular!e!ortogonal.!!

Nos! terrenos! a! norte! é! proposto! um! núcleo! de! árvores! de! médio/grande! porte! para! a!

prática!de!arvorismo.!A!propriedade!será!pontuada!por!uma!série!de!terrenos,!compostos!

por!módulos!cultiváveis,!destinados!a!horticultura!e!floricultura.!!

O! perímetro! da! propriedade! será! preenchido! por! uma! série! de! “linhas”! de! vegetação!

arbustiva! diversa,! composta! por! espécies! autóctones,! que! permitirá! reduzir! os! ventos!

marítimos/fluviais!e!aumentar!a!privacidade!da!propriedade.!!

Todas! as!medidas!da!proposta!paisagística! terão!um! importante! impacte!positivo!para! a!
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fauna!e!flora,!contribuindo!para!uma!maior!disponibilidade!de!refúgios!e!alimentos!e!para!

a!diversificação!dos!biótopos!e!da!fauna!e!flora!que!lhe!está!associada.!

!

6.2.'Impactes'negativos'

A! construção! e! exploração! de! um! empreendimento! desta! natureza! constitui! uma!

intervenção!no! território!que!origina!alguns!efeitos!ambientais!negativos!a!diversos!níveis,!

nas!fases!de!construção!e!de!exploração.!

Relativamente! à! Qualidade' do' ar! as! ações! de! Desmatação,! Circulação! de! máquinas! e!

equipamentos! na! fase! de! construção! de! infraestruturas! e! a! Circulação! de! viaturas! e!

equipamentos,!poderão!gerar! impactes!negativos! significativos,!que! serão! temporários!e!

minimizáveis.! Na! fase! de! exploração! a! Manutenção! de! infraestruturas,! Circulação! de!

viaturas! e! equipamentos! e! a! Queima! de! combustíveis! gasosos! poderão! também! gerar!

impactes!negativos,!que!contudo!serão!pouco!significativos!e!também!minimizáveis.!

Em!relação!ao!Ruído!todos!os!impactes!previstos!decorrentes!das!ações!de!Desmatação!e!

Limpeza! de! terreno,! Construção! de! infraestruturas,! Circulação! de! máquinas! e!

equipamentos,!Manutenção!de! infraestruturas,!Circulação!de!máquinas!e!equipamento!e!

Circulação! de! pessoas! serão! negativos! ! (quer! em! fase! de! obra! quer! na! exploração).!

Contudo,!devido!à!dimensão!do!empreendimento!estes!impactes!são!pouco!significativos!e!

minimizáveis.!

Em!relação!à!Geomorfologia'e'geologia,'bem!como!em!relação!ao'Solo'e'Uso'do'Solo!há!

impactes! negativos! pouco! significativos! e! minimizáveis,! durante! a! fase! de! construção,!

decorrentes! da! Compactação! do! terreno,! Operações! de! desmonte! do! terreno,! Erosão,!

Destruição!do!coberto!vegetal!existente!e!Alterações!das!características!pedológicas!e!da!

capacidade!produtiva!do!solo.!Na!fase!de!exploração!os!impactes!resumem-se!ao!risco!de!

Compactação!do!terreno,!Erosão!e!Aumento!de!carga!sobre!o!solo,!sendo!que!devido!ao!

tipo!de!intervenções!no!terreno,!esses!impactes!são!pouco!significativos.!

Relativamente!aos!Recursos'hídricos,!os! impactes!negativos!previstos!são!temporários!na!

fase!de!construção,!decorrentes!da!Destruição!das!condições!de!drenagem!naturais!(pouco!

significativo),!de!Atividades!de!construção!de! infraestruturas! (significativo),!de!Circulação!

de! veículos! (significativo),! de! Derrames! acidentais! de! derivados! de! hidrocarbonetos!

produtiva!do! solo! (significativo),! de! Lixiviação!de! compostos!na!preparação!dos! terrenos!

(significativo)!e!da!Contaminação!do!aquífero!superficial!(pouco!significativo).!
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Na!fase!de!exploração,!apesar!dos!impactes!previstos!serem!permanentes,!eles!são!na!sua!

totalidade! pouco! significativos! e! estão! associados! à! Circulação! de! veículos,! Derrames!

acidentais! de! derivados! de! hidrocarbonetos! e! Lixiviação! de! compostos! utilizados! na!

fertilização.!Em!ambas!as!fases,!todos!os!impactes!são!minimizáveis!

No!que!se!refere!aos!Biótopos'e'flora,!os!impactes!negativos!que!poderão!ocorrer!na!fase!

de!construção!são!todos!temporários,!pouco!significativos!e!minimizáveis,!decorrentes!da!

Alteração!da!estrutura!das!comunidades!e!biótopos,!de!Danos!em!biótopos!sensíveis,!da!

Dispersão! de! sementes! de! espécies! exóticas/infestantes! e! do! Soterramento! de! núcleos!

vegetais.! Na! fase! de! exploração,! os! impactes! negativos! ficam! reduzidos! ao! risco! de!

Destruição!física!de!habitats!e!espécies!e!danos!decorrentes!da!ruturas!na!rede!de!águas!

residuais.!Contudo,!tal!como!na!fase!de!construção!estes!impactes!são!pouco!significativos!

e!igualmente!minimizáveis.!

Em! termos! de! Fauna,! os! impactes! negativos! ocorrentes! são! o! Afugentamento! de!

espécies,! a! Mortalidade! por! atropelamento,! Alterações! comportamentais! e! o! Efeito!

Barreira.!Destes!impactes!apenas!um!é!significativo!(mortalidade),!sendo!que!os!restantes!

são!pouco!significativos.!Todos!os!impactes!são!temporários!e!minimizáveis!ou!passíveis!de!

ser!minorados!através!de!ações!compensatórias.!Na!fase!de!exploração!o!afugentamento!e!

a!mortalidade!poderão! ter! um!efeito! significativo,! sendo!que!os! restantes!dois! impactes!

(Alterações! comportamentais! e! o! Efeito! Barreira)! continuarão! a! ter! um! valor! pouco!

significativo.! No! entanto! também! nesta! fase,! todos! os! impactes! são! minimizáveis! ou!

passíveis!de!ser!minorados!através!de!ações!compensatórias.!

Em! termos! de! Ordenamento' do' território,' os! impactes! negativos! são! os! decorrentes!

apenas! da! Instalação! das! novas! tipologias! de! uso,! com! a! Conformidade! com! os!

instrumentos! de! Ordenamento! atualmente! em! vigor! e! com! Conformidade! com! as!

condicionantes!legais.!Contudo,!devido!à!dimensão!do!projeto!e!devido!ao!facto!de!não!ser!

necessário! efetuar! alterações! ao! regimes! de! ordenamento! do! território,! os! impactes! são!

considerados!pouco!significativo!

Em! termos! de! Socioeconomia,! o!único! impacte! negativo! para!ambas!as!fases!decorre!de!

um!aumento!do!tráfego,!sendo!que!em!ambas!situações!o!impacte!será!pouco!significativo.!

Importa!voltar!a!realçar!que!a!totalidade!dos! impactes!negativos! identificados!podem!ser!

minimizados!de!forma!substancial!pela!adoção!de!medidas!de!mitigação!propostas!ou!então!

compensados! por! ações! compensatórias! decorrentes! do! processo! de! Gestão! Ativa! dos!

Biótopos!que!será!implementado!no!empreendimento.!! !
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7.! MEDIDAS'DE'MINIMIZAÇÃO'PREVISTAS'

Sistematizam-se,! de! seguida,! as! principais! medidas! de! minimização! previstas! para! os!

impactes!negativos!previstos,!a!aplicar!nas!fases!de!construção!e!de!exploração.!

Fase!de!construção!

•! Garantir!a! limpeza! regular!dos!acessos!e!da!área!afeta!à!obra,!de! forma!a!evitar!a!

acumulação!e!ressuspensão!de!poeiras,!quer!por!ação!do!vento,!quer!por!ação!da!circulação!

de!veículos!e!de!equipamentos!de!obra.!

•! Devem!ser!escolhidos!os!percursos!mais!adequados!para!proceder!ao!transporte!de!

equipamentos! e! materiais! de/para! o! estaleiro,! das! terras! de! empréstimo! e/ou! materiais!

excedentários! a! levar! para! destino! adequado,! minimizando! a! passagem! no! interior! dos!

aglomerados!populacionais!e!junto!a!recetores!sensíveis.!

•! Deverão!ser!adotadas!velocidades!moderadas,!de! forma!a!minimizar!a!emissão!de!

poeiras.!

•! Assegurar!o!transporte!de!materiais!de!natureza!pulverulenta!ou!do!tipo!particulado!

em!veículos!adequados,!com!a!carga!coberta,!de!forma!a!impedir!a!dispersão!de!poeiras.!

•! Proceder!à!manutenção!e!revisão!periódica!de!todas!as!máquinas!e!veículos!afetos!à!

obra,!de!forma!a!manter!as!normais!condições!de!funcionamento!e!assegurar!a!minimização!

das!emissões!gasosas.!

•! Proceder!à!aspersão! regular!e! controlada!de!água,! sobretudo!durante!os!períodos!

secos! e! ventosos,! nas! zonas! de! trabalhos! e! nos! acessos! utilizados! pelos! diversos! veículos,!

onde!poderá!ocorrer!a!produção,!acumulação!e!ressuspensão!de!poeiras.!

•! A!saída!de!veículos!para!a!via!pública!deverá!obrigatoriamente!ser!feita!de!forma!a!

evitar!a!sua!afetação!por!arrastamento!de!terras!e!lamas!pelos!rodados!dos!veículos.!!

•! As!operações!de!carga!e!descarga!de!materiais!devem!ser!realizadas!de!forma!lenta!

e!deverão!ser!adotadas!reduzidas!alturas!de!queda.!

•! Garantir!que!as!operações!mais!ruidosas!se!restringem!ao!período!entre!as!8h!e!as!

20!horas;!e!em!dias!úteis;!

•! Assegurar! que! são! selecionados! os! métodos! construtivos! e! os! equipamentos! que!

originem!o!menor!ruído!possível;!
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•! Proceder!à!manutenção!e!revisão!periódica!de!todas!as!máquinas!e!veículos!afetos!à!

obra,!de!forma!a!manter!as!normais!condições!de!funcionamento!e!assegurar!a!minimização!

em!termos!de!emissões!de!ruído;!

•! Comunicar!previamente!aos!habitantes!residentes!no!recetor!sensível!mais!próximo!

os!dias!que!estes!serão!mais!afetados!pelas!emissões!de!ruído!associadas!às!atividades!de!

construção.!

•! Reduzir! ao! máximo! os! desmontes! de! terreno;! esta! situação! encontra-se! muito!

atenuada!pelo!facto!de!maior!parte!das! infraestruturas!não!preverem!grande!mobilizações!

de! terreno! e! a! rede! viária! irá! aproveitar! a! rede! viária! já! existente.! A! substituição! da! rede!

viária!existente!para! colocação!de!um!piso!permeável,! será!a!atividade!de!desmonte!mais!

significativa;!

•! No!caso!de!serem!efetuadas!escavações!e!aterros,!os!últimos!deverão!ser!feitos!com!

material!de!preenchimento!com!características!semelhantes!às!existentes!na!área;!a!decisão!

de!não!utilizar!nos!aterros!materiais!de!fora!da!área,!aproveitando!e!equilibrando!o!volume!

de!aterros!com!os!volumes!dos!desaterros!e!escavações,!leva!ao!cumprimento!desta!regra;!

•! Caso!seja!necessário!alterar!as!condições!de!drenagem!natural!do!terreno!durante!a!

fase! de! construção,! estas! devem! ser! repostas,! de! modo! a! que! não! haja! alterações!

significativas!a!nível!da!geomorfologia,!bem!como!para!não!potenciar!o!risco!de!erosão;!

•! Durante! a! fase! de! construção! deverá! ser! instalado! um! conjunto! de! condutas!

técnicas,! de! modo! a! obviar,! aquando! do! funcionamento! do! empreendimento,! que! se!

tenham! de! abrir! novamente! valas! cada! vez! que! for! necessário! introduzir! novos! cabos! de!

distribuição!de!serviços;!

•! Os! edifícios! terão! de! ser! construídos! com! recurso! a! técnicas! antissísmicas! que!

permitam! uma! resistência! estrutural! a! sismos! de! intensidade!máxima! VII,! com! fundações!

assentes!em!areias!não!consolidadas.!!

•! No! Caderno! de! Encargos! deverá! estar! previsto! o! local! de! depósito! provisório! do!

excedente!de!terras,!sendo!que!este!deverá!estar!devidamente!licenciado!para!o!efeito,!nos!

termos!da!legislação!aplicável;!

•! Os!locais!de!circulação!provisória!e!de!estaleiro,!assim!que!desativados,!deverão!ser!

limpos!e!sujeitos!a!trabalhos!de!recuperação!paisagística;!

•! Nos! terrenos! sujeitos! a! movimentações! de! terras,! deverá! efetuar-se! uma! prévia!

decapagem,! obedecendo! a! indicações! que! deverão! constar! claramente! do! Caderno! de!

Encargos;!o!solo!proveniente!desta!ação!deverá!ser!armazenado,!preferencialmente!na!área!

destinada!ao!estaleiro,!em!pargas!de!secção!trapezoidal;!o!solo!proveniente!de!decapagens!
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poderá!vir!a! integrar!a!composição!da!terra!que!posteriormente!será!necessária!nas!zonas!

de!plantação;!

•! No! caso! de! ser! necessário! recorrer! a! solos! provenientes! de! outras! zonas,!

nomeadamente! para! melhoramento! da! capacidade! dos! solos! atuais,! dever-se-á! dar!

preferência!a!áreas!de!extração!já!em!funcionamento;!!

•! Nas!áreas! intervencionadas!deverão!promover-se! sistemas!de!drenagem!e! recolha!

de! resíduos! sólidos! e! líquidos,! de!modo! a! evitar! possíveis! contaminações! dos! solos! e! das!

águas!de!Ria!de!Aveiro;!

•! No! caso! específico! de!manuseamento! e/ou! armazenagem! de! hidrocarbonetos! ou!

outras! substâncias! perigosas! ou! tóxicas,! deverão! ser! construídas! bacias! de! retenção!

adequadas,!de!forma!a!evitar!contaminações!acidentais!do!solo;!

•! Todos!os! solos!contaminados!acidentalmente,!principalmente!por!hidrocarbonetos!

ou! outras! substâncias! perigosas! ou! tóxicas! (caso! de! derrames! acidentais! a! partir! de!

máquinas! utilizadas! na! obra),! deverão! ser! removidos! de! imediato! para! local! apropriado!

(aterro!de!resíduos!perigosos).!!

•! Deverá!existir!uma!fiscalização!constante!da!obra,!de!forma!a!garantir!a!aplicação!de!

todas!as!medidas!de!minimização!previstas.!

•! De!modo!a!evitarem-se!destruições!desnecessárias!de!coberto!arbóreo/arbustivo!e!

compactações!de!solo,!a!rede!de!trajetos!deve!sobrepor-se!à!atual!rede!viária!existente;!!

•! As!plantações!arbóreas!e!arbustivas!deverão!ser,!conforme!o!proposto!na!Memória!

descritiva!do!projeto,!efetuada!exclusivamente!com!espécies!autóctones,!após!o!controlo!de!

espécies!infestantes.!As!plantações!deverão!seguir!um!plano!de!repovoamento!a!definir!nos!

primeiros!3!meses!de!construção!do!empreendimento;!

•! Deverão!sinalizar-se!todas!as!áreas!sensíveis,!nomeadamente!as!áreas!próximas!da!

Ria!de!Aveiro,!que!estarão!interditas!ao!pisoteio!e/ou!circulação!de!maquinaria!e!veículos;,!a!

não!ser!durante!os!períodos!previstos!para!o!controlo!de!infestantes;!

•! A!desmatação!quando!necessária!e!o!controlo!de! infestantes!deverá!pautar-se!por!

regras! definidas! consoante! a! sensibilidade! ecológica/paisagística! de! cada! local.! O! destino!

dos! resíduos!provenientes!destes! trabalhos!deverá! ser!previamente!definido,!podendo!ser!

aproveitados! para! serem!moídos,! e! o! seu! conteúdo! espalhado! sobre! o! terreno,! a! fim! de!

melhorar! as! características! produtivas! do! solo.! No! caso! de! algumas! espécies! infestantes!

poderá!ter!de!se!optar!pela!queima!controlada!para!evitar!a!dispersão!de!sementes;!

•! As! margens! dos! lagos! artificiais! devem! ser! repovoadas! com! espécies! autóctones!

associadas! a! ambientes! húmidos! (choupos,! salgueiros,! amieiros,! bem! como! espécies! de!
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macrófitas,! que! contribuam! para! a! manutenção! do! bom! estado! desta! massa! de! água!

artificial.!

•! Concentrar! os! trabalhos! no! tempo! e! no! espaço,! para! afetar! o! menor! número!

possível!de!espécies!e!no!período!de!tempo!mais!curto!possível;!

•! Evitar!repetição!de!intervenções!desfasadas!no!tempo,!nas!mesmas!áreas;!!

•! Evitar!a! realização!dos! trabalhos! relacionados!com!a!movimentação!de!terrenos,!e!

que! acarretam!a! destruição!do! coberto! vegetal! e! as! alterações! de!uso!do! solo,! durante! o!

período! de! maior! sensibilidade! ecológica! para! a! maioria! das! espécies! presentes,! isto! é,!

durante!o!período!reprodutor,!que!ocorre!entre!Fevereiro!e!Junho;!

•! Reduzir!ao!mínimo!possível!trabalhos!durante!o!período!noturno;!

•! Evitar! fontes! de! iluminação! noturna! intensas,! tanto! com! incidência! dentro! do!

empreendimento,!como!dirigidas!para!os!habitats!adjacentes!ao!mesmo;!

•! Diminuir!os!níveis!de!perturbação!nas!áreas!naturais!que!não!vão!ser!submetidas!a!

intervenções! para! funcionarem! como! zonas! refúgio! em! relação! aos! espaços!

intervencionados;!!

•! Na! construção! do! lago! artificial! assegurar! que! as!margens! têm! pendentes! suaves!

que! facilitam! o! acesso! às! espécies! (especialmente! anfíbios),! Assegurar! a! existência! de!

vegetação! ribeirinha,! providenciar! pequenas! ilhas! com! vegetação!nos! lagos! artificiais,! que!

possam!funcionar!como!pequenas!ilhas!isoladas!das!margens!para!refúgio!de!fauna;!

•! !Não!introduzir!espécies!de!peixes!exóticas!nos!lagos!e!zona!envolvente;!!

•! !Assegurar! que! entre! o! cais! da! ribeirão! do! Mourão! e! o! empreendimento! são!

colocadas! barreiras! para! diminuir! o! risco! de! atropelamento! de! fauna! (especialmente!

anfíbios);!

•! Providenciar! a! colocação! de! caixas-ninho! e! comedouros! para! as! aves! florestais! e!

para!aves!insectívoras!no!interior!do!empreendimento,!os!quais!possuem!a!dupla!função!de!

controlar!mosquitos/pragas!florestais!e!diversificar!a!fauna!local;!!

•! Providenciar! a! colocação! de! caixas-abrigo! para! morcegos! no! interior! do!

empreendimento,! os! quais! possuem! a! dupla! função! de! controlo! de! mosquitos! e! de!

conservação!de!espécies!prioritárias;!!

•! Providenciar! a! colocação! de! caixas! para! rapinas! noturnas! na! área! envolvente! ao!

empreendimento,!de!forma!a!incrementar!esta!comunidade;!!

•! Evitar! intervenções! na! vegetação! das!margens! dos! lagos! artificiais! e! nos! biótopos!

marginais!com!a!Ria!de!Aveiro!durante!a!principal!época!de!reprodução!(Março!a!Junho).!!
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•! Deverá!ser!dado!conhecimento!à!Autoridade!de!AIA!(CCDRC!e!ARH-Centro)!do!início!

dos!trabalhos;!

•! Deverá! ser! dada! formação! aos! trabalhadores! afetos,! previamente! à! entrada! em!

obra,!sobre!as!boas!práticas!ambientais!a!ter!durante!a!realização!dos!trabalhos,!elencando!

o!conjunto!de!medidas!de!minimização!a!implementar!e!a!sua!importância.!

•! Deverá!ser!evitada!a!circulação!de!maquinaria!e!de!pessoas!fora!dos!acessos!que!já!

existem!ou!fora!das!futuras!vias!do!projeto.!

•! Deverá! ser! efetuada! a! divulgação! e! disponibilização! de! informação! sobre! os!

trabalhos!de!construção!a!desenvolver!e!objetivos!do!projeto,! junto!da!população!vizinha,!

incluindo!a!da!data!de!início!e!do!fim!previsível!dos!trabalhos;!

•! Deverá!ser!dada!formação!aos!trabalhadores,!previamente!à!entrada!em!obra,!sobre!

as!boas!práticas!a!ter!durante!a!realização!dos!trabalhos,!elencando!o!conjunto!de!medidas!

de!minimização!a!implementar!e!a!sua!importância;!

•! Todas!as!grandes!intervenções!(nomeadamente!desflorestação!e!aterros)!devem!se!

possível!ser!evitadas!na!época!de!primavera.!

•! Deverá! ser! garantido! o! acompanhamento! arqueológico! das! operações! que!

envolvam! movimentação! de! solo! (desmatação,! decapagem! e! escavação).! Deverá! ser!

efetuado! um! acompanhamento! minucioso! utilizando! maquinaria! de! pequeno! porte! ou!

meios! manuais,! junto! ao! respetivo! local,! de! forma! a! obter! uma! correta! visualização! do!

provável!sítio!arqueológico;!

•! Caso! durante! as! escavações! apareçam! ocorrências! arqueológicas! ainda!

desconhecidos,! será! necessário! proceder! a! trabalhos! arqueológicos! para! avaliar! a!

importância!dos!mesmos.!

•! Sempre!que!possível,!deverá!recorrer-se!a!mão!de!obra!local!para!a!construção!das!

infraestruturas,!favorecendo!a!colocação!de!desempregados!residentes!no!concelho!de!Ovar!

e!concelhos!limítrofes;!

•! Deverá,!sempre!que!possível,!contratar-se!serviços!e!adquirir!produtos!a!empresas!

sedeadas!nos!concelhos!próximos!para!a!construção!do!empreendimento,!por!forma!a!gerar!

mais!valor!acrescentado!ao!projeto!ao!nível!local;!

•! Deverá! ser! dado! conhecimento! à! população! vizinha! e! junta! de! freguesia! do! início!

dos!trabalhos;!

•! A!circulação!de!veículos!pesados!inerentes!ao!projeto!deverá!respeitar!as!normas!de!

segurança,!entre!as!quais,!a!redução!da!velocidade!de!circulação!junto!das!povoações;!

•! Sempre!que!se!verificar!alguma!degradação!da!rede!viária!causada!pelo!tráfego!de!
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pesados!afeto!a!obra,!deverá!o!dono!da!obra!repor!a!situação!sempre!que!seja!necessário.!

•! Deverá!ser!dado!conhecimento!à!Autoridade!de!AIA!(CCDRC!e!ARH-Centro)!do!início!

dos!trabalhos;!

•! O!estaleiro!deverá!ser!localizado!fora!das!áreas!condicionadas;!

•! Deverá! ser! instalado! um! sistema! adequado! de! tratamento! das! águas! residuais! no!

estaleiro! ou! de! um! sistema! de! armazenamento! e! recolha! para! tratamento! a! efetuar! a!

posteriori! ou! proceder! à! drenagem! destas! águas! para! o! sistema! de! recolha! de! águas!

residuais!local;!

•! Os!locais!de!depósito!de!combustíveis,!lubrificantes!ou!outras!substâncias!perigosas!

deverão! ser! impermeabilizados! e! dispor! de! drenagem! para! tanques! de! retenção!

adequadamente! dimensionados! para! poderem! reter! o! volume! máximo! de! contaminante!

suscetível!de!ser!derramado;!

•! No!estaleiro!deverão!existir!meios!de! limpeza! imediata!para!o!caso!de!ocorrer!um!

derrame! de! óleos! ou! combustíveis! ou! outros! produtos! perigosos,! devendo! os! produtos!

derramados! e/ou! utilizados! para! a! recolha! dos! derrames! serem! tratados! como! resíduos!

perigosos!(no!caso!dos!óleos!dever-se-á!dar!cumprimento!ao!Decreto-Lei!n.º!153/2003,!de!

11!de!julho);!

•! O!estaleiro!deverá!contemplar!um!espaço!devidamente!coberto!e!impermeabilizado!

para! instalação! de! um!ponto! de! deposição! e! armazenagem! seletiva! dos! diversos! resíduos!

produzidos!na!obra.!

•! O! abastecimento! de! combustíveis! de! máquinas! e! equipamentos,!

reparação/manutenção! e! a! lavagem!dos!mesmos,! caso! ocorra,! deverá! ser! efetuado!numa!

zona!impermeabilizada!do!estaleiro;!

•! O! transporte!de!materiais!de!natureza!pulverulenta!ou!do! tipo!particulado!deverá!

ser!efetuado!em!veículos!adequados!com!a!carga!coberta,!de!forma!a!impedir!a!dispersão!de!

poeiras.!

•! Evitar!a!colocação!de!depósitos!de!materiais!em!leitos!de!cheia!e!áreas!preferenciais!

de!drenagem!natural;!

•! Os!depósitos!temporários!de!terras!deverão!ser!protegidos!de!modo!a!evitar!que!a!

ação!das!águas!pluviais!arraste!materiais!para!as!massas!de!água;!

•! No!fim!da!obra!deverão!ser!recuperadas!as!áreas!de!estaleiros!e!áreas!de!depósito!



!

ESTUDO'DE'IMPACTE'AMBIENTAL'–'QUINTA'DO'CABEDELO'ECOTURISMO' 30'

!

de! materiais,! com! remoção! de! escombros,! escórias! e/ou! resíduos! (sendo! encaminhados!

para!um!destino!adequado).!

!

Fase!de!exploração!

•! Dever-se-á!proceder!à!manutenção!de!todos!os!Espaços!Naturais,!que!devem!seguir!

o!Plano!de!Gestão!Ativa!dos!Biótopos!a!definir!durante!o!ano!de!construção.!!

•! Dever-se-á,! por! outro! lado,! garantir! a! boa! qualidade! da! água! de! rega! (para! os!

espaços! verdes! e! zonas! agrícolas! de! agricultura! biológica),! de!modo! a! evitar! acumulação!

excessiva!de!substâncias!químicas,!que!poderiam!conduzir!à!contaminação!dos!solos!e!das!

águas!da!Ria!de!Aveiro.!!

•! Dever-se-á!proceder!à!manutenção!de!todos!os!Espaços!Naturais,!que!deve!seguir!o!

Plano!de!Gestão!Ativa!dos!Biótopos!a!definir!durante!o!ano!de!construção;!

•! Implementar!o!plano!de!Monitorização!de!Flora!e!Biótopos;!

•! Assegurar! o! controlo! continuado! da! ocorrência! de! espécies! infestantes,! com!

especial!preocupação!para!a!evolução!do!chorão!e!da!acácia;!

•! Recomenda-se! a! promoção! e! criação! de! percursos! de! educação! e! sensibilização!

ambiental! em! cooperação! com! a! autarquia! de! Ovar,! através! da! implementação! de! uma!

estratégia!local!de!Valorização!dos!espaços!naturais!desta!região!do!Concelho!de!Ovar.!!

•! Implementar!o!plano!de!Monitorização!de!Fauna;!

•! Disponibilizar! informação! e! implementar! ações! de! formação! e! divulgação! sobre! a!

diversidade!natural!da!área!para!os!visitantes!do!empreendimento;!

•! Utilizar!maquinaria! em!boas! condições!de!manutenção,!para! reduzir! ao!máximo!o!

ruído,!as!emissões!de!poluentes!e!derrames!acidentais;!

•! Evitar! fontes! de! iluminação! noturna! intensas,! tanto! com! incidência! dentro! do!

empreendimento,!como!dirigidas!para!os!habitats!adjacentes!ao!mesmo;!

•! Evitar!a!construção!de!muros!cimentados!ou!vedações!impermeáveis!dentro!da!área!

do! empreendimento,! substituindo-os! por! sebes! de! vegetação! arbustiva! autóctone,! que!

permitam!o!atravessamento!pela!fauna;!

•! Assegurar! a!manutenção! das! condições! criadas! nos! lagos,! de! forma! a! favorecer! a!

fixação!e!permanência!das!espécies!de!anfíbios;!

•! Controlar! o! ressurgimento! de! peixes! exóticos! no! lagos! artificial,! para!maximizar! a!

sua!qualidade!ambiental;!!

•! Assegurar! a! circulação! de! veículos! automóveis! a! baixas! velocidades! (<! 40! km/h)!
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dentro!do!empreendimento!e!se!possível!no!acesso!desde!o!Cais!do!Mourão,!por! forma!a!

minimizar! riscos! de! atropelamento! para! a! fauna,! utilizando! bandas! limitadoras! de!

velocidade!e!sinalização!vertical!apropriada;!colocar!sinalização!educativa!a!explicar!a!razão!

desta!limitação;!!

•! Monitorizar! regularmente!os!sistemas!de!diminuição!de!atropelamentos!no!acesso!

ao!empreendimento;!

•! Assegurar!a!monitorização!regular!das!caixas-abrigo!para!morcegos.!!

•! Assegurar!a!manutenção!dos!ninhos!artificiais!e!dos!comedouros!para!aves.!!

•! Evitar! intervenções! na! vegetação! das!margens! dos! lagos! artificiais! e! nos! biótopos!

marginais!com!a!Ria!de!Aveiro!durante!a!principal!época!de!reprodução!(Março!a!Junho).!!

•! 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!da!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,! optando-se! pelos! períodos! em! que! as! plantas! precisam! de! maior! quantidade! de!

nutrientes!para!o!seu!crescimento!vegetativo.!No!entanto!devem!evitar-se!períodos!em!que!

o! solo!esteja! sob!défice!hídrico,! pois!o!potencial! osmótico!pode!aumentar! e!desidratar! as!
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plantas,! além! de! incrementar! as! perdas! de! nutrientes! e! por! outro! lado! deve-se! evitar! a!

aplicação! de! fertilizantes! e! pesticidas! durante! períodos! de! chuva! ou! quando! se! prevê!

pluviosidade!nas!próximas!24-48!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;!

•! Relativamente!aos!produtos!fitossanitários,!a!sua!aplicação!será!realizada!em!último!

recurso,! optando-se! 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! edafo-climáticas! 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! fito-químicos! 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!

ripícola/aquática!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!gota-a-gota!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!optimizem!consumos,!



!

ESTUDO'DE'IMPACTE'AMBIENTAL'–'QUINTA'DO'CABEDELO'ECOTURISMO' 33'

!

periodicidade!e!duração!da!rega!e!que!permitam!interromper!a!rega!em!períodos!de!chuva;!

•! Deverá! realizar-se! 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! 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!

prevista! para! todas! as! unidade! de! alojamento! e! para! o! observatório! de! aves,! sendo! que!

também!o!Edifício!Principal!e!o!Espaço!Well-being!não!têm!uma!implantação!completa;!

•! Implantação! de! espécies! ripícolas! nos! terrenos! a! poente! próximas! da!margem! do!

Estuário! da! Ria! de! Aveiro,! para! servir! de! buffer! às! escorrências! superficiais! e! aumentar! a!

autenticidade!do!local;!

•! Recorrer,!sempre!que!possível,!a!mão-de-obra!local,!para!os!trabalhos!temporários!e!

permanentes!do!empreendimento!turístico;!

•! Deverá,!sempre!que!possível,!contratar-se!serviços!e!adquirir!produtos!a!empresas!

sedeadas!nos!concelhos!próximos,!por!forma!a!gerar!mais!valor!acrescentado!ao!projeto!ao!

nível!local;!

•! Procurar! qualificar! mão-de-obra! local! com! conhecimentos! técnicos! no! sector! do!

turismo,! promovendo! ações! de! formação! para! especialização! dos! funcionários! locais! a!

contratar;!

•! Promover! uma! aproximação! entre! o! empreendimento! turístico! e! as! populações!

locais,! praticando! uma! política! de! responsabilidade! social,! o! que! proporciona! efeitos!

positivos!nas!comunidades!locais;!

•! Promover!e!dinamizar!as!potencialidades!da!região!e!do!Aldeamento!turístico.!

! !
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8.! PLANOS'DE'MONITORIZAÇÃO!

Com! o! objetivo! de! determinar! de! forma! sistemática! a! eficácia! das! medidas! de!

minimização!implementadas,!permitindo,!caso!se!justifique,!a!sugestão!ou!adaptação!de!

outras!medidas!que!possam!corrigir!possíveis!impactes!residuais,!são!propostos!planos!de!

monitorização!para!a!fase!de!construção!e!exploração!nas!componentes!Recurso!Hídricos,!

Biótopos!e!Flora!e!Fauna.!Na!fase!de!construção!a!fase!de!mobilização!de!terrenos!deverá!

ser!acompanha!por!um!arqueólogo.!!

!

9.! SÍNTESE'

Terminado! o! trabalho,! e! em! jeito! de! balanço,! é! o! momento! de! se! sintetizarem! as!

principais!conclusões!das!análises!efetuadas.!!

O!Projeto!foi!desenvolvido!de!forma!a!compatibilizar!o!uso!turístico!de!um!espaço!agro-

florestal,!com!os!valores!ambientais!da!região!onde!se!integra!e!assim,!ser!definido!como!

um!projeto!de!Ecoturismo.!

As!preocupações!colocadas!na!conceção!do!Projeto,!as!preocupações!definidas!para!fase!

de! construção! e! as! atividades! que! se! preveem! implementar! na! fase! de! exploração,!

tornam!o!Projeto!ambientalmente!sustentável.!!

De! facto,! verificou-se! que! o! Projeto! não! apresenta! impactes! ambientais! suscetíveis! de!

preocupação,! tal! como! se! pode! verificar! pelos! impactes! de! baixa! significância! que!

ocorrem!na!generalidade!dos!descritores!analisados!neste!estudo.!!

Os!impactes!negativos!decorrentes!das!fases!de!construção!do!Projeto!são!na!sua!maioria!

pouco! significativos,! temporários! e! minimizáveis,! resultando! por! isso! num! impacte!

ambiental! negativo! pouco! significativo! A! maioria! dos! impactes,! mesmo! sendo! pouco!

significativos,! serão!ainda!passíveis!de!atenuação!mediante!a!aplicação!das!medidas!de!

minimização.!!

Verifica-se!também!que!durante!o!seu!funcionamento,!ocorrerão!impactes!positivos!que!

globalmente!serão!superiores!e!mais!duradouros!que!os!impactes!negativos,!contribuindo!

para!uma!melhoria!do!atual!estado!ambiental!da!zona!onde!se!insere!o!projeto.!!

O!Projeto!apresenta!importantes!efeitos!positivos!na!socioeconomia!local!e!regional,!por!

representar!o!reforço!do!sector!do!Ecoturismo,!num!concelho!que!apresenta!um!elevado!

potencial!para!esta!atividade!económica. 


