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1. INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO E OBJECTIVOS DO TRABALHO 

O presente documento constitui o Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental (adiante designado 

por EIA), este estudo técnico tem por objetivo identificar antecipadamente as principais incidências 

ambientais positivas e negativas, bem como a caracterização clara, devidamente justificada e imparcial 

dos diversos impactes decorrentes da construção e exploração do projeto, associados à implementação 

do loteamento empresarial previsto.  

 

No seguimento da avaliação de impactes ambientais são identificadas e descritas as principais medidas 

de mitigação a serem implementadas para que os efeitos negativos sejam min imizados e/ou eliminados, 

potencializando por outro lado os efeitos positivos, quer nas fases de construção e exploração.  

 

O EIA tem ainda por último facultar aos decisores a informação necessária para a tomada de decisão 

sobre o projecto. 

 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O estudo incide sobre o projeto “Loteamento da Zona de Localização Empresarial do Sabugal”, adiante 

designado por “Zona de Localização Empresarial do Sabugal” (ZLE). 

 

A Zona de Localização Empresarial do Sabugal ocupa uma área de aproximadamente  30,5 ha, o 

projecto de zona empresarial encontra-se vocacionado para a instalação de unidades industriais, 

empresariais e logisticas, nomeadamente, serviços, comércio, armazenagem e equipamentos 

associados e/ou complementares das mesmas.  

 

O projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal localiza-se no Alto do Espinhal, na freguesia 

de Quintas de S. Bartolomeu, concelho do Sabugal, e encontra-se actualmente na fase de Ante-projeto. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DE “ZONA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL 

DO SABUGAL” 

 

 

 
I-4 Enquadramento EIA_ZLE_Sabugal 

 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O proponente do Projecto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal é a Câmara Municipal do 

Sabugal (C.M.S.), com morada na Praça da Republica, 6324-007 Sabugal.  

 

1.4. ENTIDADE LICENCIADORA 

A entidade licenciadora ou competente para a autorização é a Câmara Municipal do Sabugal (C.M.S.), 

com morada na Praça da Republica, 6324-007 Sabugal. 

 

1.5. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA 

O Projecto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal teve a coordenação geral da GO4GP – 

Engineering and Architecture Consulting, Lda., com morada no Parkurbis – Parque de Ciência e 

Tecnologia da Covilhã,  6200 - 865 Covilhã.  

 

O EIA foi elaborado pela GO4GP – Engineering and Architecture Consulting, Lda., tendo reunido para o 

efeito uma equipa técnica qualificada e multidisciplinar com direcção técnica do  Eng.º José Domingos 

Coxo. 

 

Seguidamente menciona-se a composição da equipa técnica, que refere os técnicos responsáveis pelos 

diversos parâmetros ambientais e sociais, no Quadro 1.1. 

 

Quadro I.1 –  Equipa Técnica. 

Nome Formação Área de Intervenção 

Eng.º José Domingos Coxo Mestrado em Eng.ª Civil 
Direcção Técnica 

Coordenação Geral 
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Arqt.º Luís Ricardo Campos 
Licenciatura em Arquitectura 

paisagista 
Coordenação  

Eng.º Filipe Nunes 
Mestrado em Eng.ª Civil – 

(Geotécnia e Ambiente) 

Geologia e Geomorfologia  

Solos 

Uso actual dos Solos 

Eng.º José Riscado Mestrado em Eng.ª Civil 
Ambinete Sonoro (Ruído)  

Ar (Qualidade do Ar) 

Arqt.º Luís Ricardo Campos 

Licenciatura em Arquitectura 

paisagista 

Técnico Superior de Higiene e 

Segurança no Trabalho (Pós-

graduação) 

Paisagem 

Ecologia: 

       - Flora e Vegetação 

       - Fauna e Biótopos 

Factores Climáticos (Clima) 

 

Dr.º João Neves  Licenciatura em Sociologia Socioeconomia  

Eng.º Albuquerque 

Licenciado em Engenharia 

Sanitário e Doutoramento em 

Engenharia Civil 

Qualidade da Água 

Hidrologia  

Dr.º João Neves Licenciatura em Sociologia 
Património Arquitetónico e 

Arqueológico 

 

1.6. PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

Os diversos estudos técnicos e os levantamentos (topográfico e fotográficos) iniciaram -se em Fevereiro 

de 2013 e terminaram em Novembro de 2014. 

 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) começou a ser elaborado em Outubro de 2013 tendo sido 

concluído em Maio de 2015.  
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1.7. ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

O presente EIA é elaborado de acordo com a legislação ambiental que se encontra em vigor, que 

estabelece a necessidade de ser efectuado um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do 

projecto de Zona de Localização Empresarial do Sabugal, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março, que revogou o Decreto-Lei n.º 

69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e pela 

Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro. 

 

Salienta-se, que o projeto de Zona de Localização Empresarial do Sabugal se enquadra conforme o 

estabelecido no Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

47/2014, de 24 de Março, ponto 10 – Projetos de infra-estruturas, alínea a) Projetos de loteamentos e 

parques industriais, nomeadamente loteamentos industriais com área ≥ 20 ha. 

 

O conteúdo e a estrutura do EIA são ainda definidos de acordo com a Portaria n.º 330/2001, de 2 de 

Abril, retificada pela Declaração de Rectificação n.º 13-H/2001, de 31 de Maio, assim como tendo 

também por base os requisitos específicos aplicáveis à natureza do projecto em causa.  

 

É ainda importante referir, que o Resumo Não Técnico (RNT) será elaborado de acordo com o 

estabelecido nos “Critérios de Boas Práticas para a Elaboração e a Avaliação de Resumos Não 

Técnicos de Estudos de Impacte Ambiental” publicada e revista pela Associação Portuguesa de 

Avaliação de Impactes - APAI, com a colaboração da Agência Portuguesa do Ambiente – APA, ex-

Instituto de Promoção Ambiental (IPAMB).  
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2. METODOLOGIA E ESTRUTURA DO EIA 

2.1. METODOLOGIA GERAL DO EIA 

A metodologia adoptada para a elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental, e dos factores 

ambientais associados ao projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal teve em conta os 

aspetos previstos na legislação nacional em vigor, que em termos gerais corresponde às seguintes 

etapas usualmente consideradas num EIA: 

 

1.- Recolha e organização de informação relevante para a execução do Estudo de Impacte 

Ambiental, nomeadamente, legislação, cartografia, registos fotográficos e documentais, estudos 

interdiciplinares, etc.; 

2.- Acompanhamento técnico no desenvolvimento do projeto da Zona de Localização 

Empresarial, através de contributos de ordem estrutural, ambiental e funcional para o seu 

estabelecimento; 

3.- Análise e caracterização da área de intervenção e da situação ambiental de referência da 

área de intervenção do projeto e da envolvente susceptível de ser afectada, através de visitas e 

levantamentos de campo, registos fotográficos, consulta e reuniões com diversas entidades, análise de 

fotografia aérea, cartografia disponível e análise documental;  

4.- Identificação, descrição e avaliação dos impactes ambientais do projecto, quer positivos 

quer negativos, incluindo também a identificação e a avaliação dos impactes cumulativos, directos e 

indirectos, secundários, permanentes e temporários; 

5.- Após a identificação e análise qualitativa e sua hierarquização dos impactes serão definidas 

as medidas de mitigação de forma integrada para evitar, reduzir ou compensar os impactes negativ os e 

potenciar os impactes positivos; 

6.- Estruturação dos programas de monitorização e medidas de gestão ambiental, com 

definição geral das directrizes a pormenorizar na fase de projecto de execução, construção e 

exploração, para as incidências negativas geradas; 

7.- Elaboração das diferentes peças escritas e desenhadas que compõem o EIA.  
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Salienta-se, que o desenvolvimento da análise e caracterização para cada factor ambiental (descritores) 

seguiu diferentes fases, onde se privilegiou o trabalho de campo,  em particular nas áreas mais 

susceptiveis de sofrer impactes, nomeadamente, os Recursos Biológicos (Ecologia) – Fauna e Biótopos 

e Flora e Vegetação, o Solo e Uso do Solo, a Paisagem, Qualidade do Ar, o Ambiente Sonoro e a 

Socioeconomia, com vista à avaliação quantitativa e qualitativa dos diversos impactes. 

 

O seguinte fluxograma representa de um modo geral, a sistematização nas diferentes fases do estudo 

para cada área temática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolha e Organização de Informação 
Existente 

Análise e Seleção da 
Informação 
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complemento de 

Informação 
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Cartografia Detalhada, Caracterização e Avaliação 

Avaliação Global 

Análise Qualitativa e Quantitativa 

Fotografia aérea e 
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Detalhados e 
Sistemáticos 

Registos 
Fotográficos 
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A metodologia geral contemplou ainda as seguintes etapas: 

 

a) Caracterização da Situação Actual do Ambiente  

A caracterização da situação actual do ambiente foi fundamentada no levantamento e análise de 

informações disponíveis relativamente aos aspectos naturais e sociais, isto é, aspectos biofísicos, 

qualidade do ambiente, recursos biológicos, humanos e de ordenamento.  

 

O principal objectivo desta fase é estabelecer um quadro de referência das condições ambientais da 

região, com particular incidencia para a análise e descrição da área de intervenção, nos aspectos atrás 

referidos.  

 

Foram considerados nesta análise, os seguintes parâmetros ambientais (naturais e sociais):  

Factores Físicos - Clima, Geologia e Geomorfologia, Solos e Hidrologia; 

Factores de Qualidade do Ambiente - Qualidade da Água, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro 

(Ruído); 

Factores Biológicos (Ecologia) – Fauna e Biótopos, Flora e Vegetação; 

Factores Humanos e de Ordenamento - Paisagem, Património Arquitectónico, Património 

Arqueológico, Socioeconomia e Uso actual do Solo.  

 

É importante salientar, que o grau de detalhe da análise e caracterização de cada descritor baseia -se 

na importância face ao projecto em causa. 

 

 b) Identificação e Avaliação dos Impactes Ambientais  

A identificação de impactes visa também a sua caracterização e avaliação, isto é, dos impactes 

ambientais significativos associados ao projecto, para as fases de construção e exploração. Na análise 

de impactes ambientais foram determinados, sempre que possível, de modo quantitativo e qualitativo os 

efeitos do projecto nos diferentes parâmetros ambientais. 
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Na elaboração do EIA são igualmente considerados os impactes cumulativos do projecto, quer 

positivos quer negativos, incluindo também a identificação e a avaliação dos impactes directos e 

indirectos, secundários, permanentes e temporários; 

  

 c) Descrição de Medidas de Minimização, Valorização e Compensação 

Tendo em conta os impactes identificados, são preconizadas medidas e/ou acções a implementar, no 

sentido de evitar e/ou reduzir os impactes considerados negativos, e valorizar ou reforçar os aspectos 

positivos do projecto.  

 

 d) Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental 

Alguns dos principais impactes identificados serão controlados, com recurso a programas de 

monitorização, de modo a avaliar a sua evolução, aferindo-os quando necessário com medidas de 

minimização adequadas à situação específica.  

 

Nesta fase de projecto de loteamento industrial são definidas as directrizes gerais para os programas de 

monitorização, devendo ser posteriormente aprofundadas e desenvolvidas na fase de Projecto de 

Execução.  

 

2.2. ESTRUTURA DO EIA 

A estrutura do Estudo de Impacte Ambiental do projeto de Zona de Localização Empresarial do Sabugal 

respeita as orientações da legislação em vigor, é composto por dois volumes, nomeadamente: 

 

- Primeiro volume - Resumo Não Técnico (RNT), que sintetiza e traduz, em linguagem não 

técnica o conteúdo do EIA, de modo a tornar este documento acessível ao público em geral.  

 

- Segundo volume - Relatório Síntese (RS), que se organiza em subcapítulos, cuja estrutura 

se indica em seguida: 
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I. Enquadramento 

 Capítulo 1 – corresponde à introdução geral, onde se identificam os objetivos do trabalho, a 

identificação do proponente, do projecto, a entidade licenciadora, a equipa técnica e período de 

elaboração do EIA, o enquadramento legal; 

 Capítulo 2 – descreve-se a metodologia e a estrutura seguida para a elaboração do EIA;  

II. Descrição do Projecto 

 Capítulo 1 – corresponde ao enquadramento geral da área de intervenção, isto é, a localização do 

projeto, as características da área de intervenção e análise das áreas sensíveis;  

 Capítulo 2 – corresponde aos objectivos e justificação do projecto, se enumeram os antecedentes do 

projecto e se confrontam os diversos instrumentos de gestão territorial; 

 Capítulo 3 – procede-se à descrição das alternativas de Projecto; 

 Capítulo 4 – corresponde à descrição do projecto, a programação temporal estimada do projeto e se 

identificam os projectos complementares, caso existam; 

III. Situação de referência 

 Capítulo 1 – corresponde à caracterização da situação actual do ambiente, através da 

caracterização e descrição dos diversos parâmetros ambientais, quer naturais quer sociais ; 

 Capítulo 2 – descreve-se a evolução da situação de referência com a ausência do projeto;  

IV. Avaliação de impactes e medidas de minimização 

 Capítulo 1 – corresponde à identificação e avaliação dos impactes ambientais, que engloba a 

avaliação de impactes do projecto em estudo para os parâmetros ambientais, para a fase de constru ção 

e para a fase de exploração; 

 Capítulo 2 – corresponde à identificação dos impactes cumulativos sobre os diferentes descritores 

associados à implementação do Projecto; 

 Capítulo 3 – avaliam-se os factores de risco inerentes à implementação do Projecto;  

 Capítulo 4 – identificam-se as medidas de minimização, valorização e compensação dos impactes 

identificados a implementar nos diferentes parâmetros ambientais, nas diversas fases; 

 Capítulo 5 – corresponde às lacunas técnicas ou de conhecimentos verificadas na elaboração do 

EIA; 

V. Plano de Monitorização 
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 Capítulo 1 – corresponde às orientações para os relatórios e programas de monitorização e de 

gestão ambiental; 

VI. Conclusões  

 Capítulo 1 – síntese final do EIA; 

 Capítulo 2 – conclusões do EIA; 

VII  Bibliografia 

VIII Anexos – anexos e desenhos do EIA 
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1. ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

1.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

A Zona de Localização Empresarial do Sabugal localiza-se no Alto do Espinhal, na freguesia de Quintas 

de S. Bartolomeu, concelho do Sabugal, e dista apenas 2.6 Km (aproximadamente) da malha urbana do 

Sabugal, com latitude de 86027 M e com longitude de 78734.73 P (Datum 73). (Figura II.3) 

 

A cidade do Sabugal é sede de concelho, com 30 freguesias, e pertence ao distrito da Guarda, 

localizada na região centro e na sub-região da Beira Interior Norte (Figura II.1). O Concelho do Sabugal 

situa-se ainda em terras do Riba-Côa, isto é, na ampla unidade geográfica do Alto Côa, que 

corresponde ao território abrangido pelas linhas de água afluentes do curso superior do Rio Côa. 

 

O concelho do Sabugal apresenta uma importante localização, fazendo fronteira a norte com o concelho 

de Almeida, a sul por Penamacor, a leste pela Espanha, a sudoeste por Fundão, a oeste pelo de 

Belmonte e a noroeste pelo concelho da Guarda. (Figura II.2) 

               

  

Figura II. 1 – Enquadramento da ZLE do Sabugal (ponto azul) no contexto nacional.  
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II.2 Descrição do Projecto EIA_ZLE_Sabugal 
 

                   

  

Figura II. 2 – Enquadramento da ZLE do Sabugal (área azul) no contexto regional.  

            

Figura II. 3 – Localização da ZLE do Sabugal. (Extrato da Carta Militar, folha n.º 
226, Escala 1/25 000, IGeoE) 
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1.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

A área de estudo encontra-se contigua à estrada nacional EN233, que permite uma rápida ligação ao 

Sabugal, bem como à cidade da Guarda (cerca de 23 Km), sede de distrito, e à auto-estrada A23, 

importante via de ligação e comunicação em toda a zona interior.  

 

A Zona de Localização Empresarial do Sabugal ocupa cerca de 30.5 ha, apresenta cotas altimétricas 

entre os 823 m e os 771.50 m, na sua maioria com declives entre os 4% - 8% e os 8% - 15%, 

traduzindo-se em declives moderados (até 8%) e moderadamente acentuados (até 15%), sendo a zona 

norte mais elevada que a zona sul (Figura II.4). Está sujeita a ventos predominantes de Noroeste, Norte 

e Sul. 

 

Em relação à hidrologia, a área de localização do projeto apresenta apenas linhas de drenagem naturais 

temporárias, isto é, com pouca expressão. A área encontra-se inserida na bacia hidrográfica do Rio 

Côa, esta que pertence à grande bacia hidrográfica do Rio Douro. 

 

Em relação à geologia, a área de estudo apresenta granitos calco-alcalinos (Rochas Eruptivas / 

Hercínicas / Granitóides Pós-Estefanianos), com uma constituição litológica de granitos e rochas afins 

(Rochas Eruptivas / Plutónicas). Apresenta ainda, uma constituição de solo do tipo Cambissolo Húmico 

associado a Cambissolo Dístico, com um PH entre os 4,6 e os 5,5 Ph, originando num solo 

dominantemente ácido. 

 

A Zona de Localização Empresarial do Sabugal apresenta ainda na sua maioria terrenos incultos, com 

alguns aglomerados rochosos, com coberto vegetal de vegetação rasteira e mato arbustivo, salientando 

a presença muito dispersa de elementos arbóreos (pinheiro bravo e carvalho), fruto dos sucessivos 

incêndios florestais que têm decorrido ao longo dos anos. Ao nível da ecologia, encontra -se inserida na 

zona ecológica fitoclimática – Subatlântica, no andar – Montano (700 a 1000 m). 
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É de salientar, que na ZLE do Sabugal encontram-se já algumas infra-estruturas, nomeadamente, um 

arruamento pavimentado com bolsas de estacionamento, uma rotunda, rede de iluminação exterior, 

rede de água e saneamento básico e ainda caminhos em terra batida remanescentes.  

 

Ainda se verifica, a implantação de duas unidades industriais / empresariais, nomeadamente,  um 

pavilhão industrial e um centro de reciclagem (CIRVA – Centro Integrado de Reciclagem e Valorização 

Ambiental), instaladas nos ultimos anos ao abrigo do anterior regulamento do PDM em Solo Rural. 

                  

Figura II. 4 – Limite da Zona de Localização Empresarial do Sabugal (s/ escala) 
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1.3. ÁREAS SENSÍVEIS  

 

De acordo com a legislação em vigor, nomeadamente, a alínea b) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de Otubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março, são consideradas 

áreas sensíveis do ponto de vista ecológico ou patrimonial:  

 Locais propostos pelo Estado Português para integração na Rede Comunitária Natura 2000 (Zonas 

Especiais de Conservação e Zonas de Protecção Especial); 

 Áreas pertencentes à Rede Nacional de Áreas Protegidas; 

 Áreas de Protecção dos Monumentos Nacionais e dos Imóveis de Interesse Público, nos termos da 

Lei n.º 13/85, de 6 de Julho. 

 

A Zona de Localização Empresarial do Sabugal não se localiza em qualquer área sensível. A área 

sensível mais próxima situa-se a 3 km, e corresponde ao Sítio de Importância Comunitária (SIC) – 

PTCON004 Sítio Malcata, e a 9 km da Zona de Proteção Especial (ZPE) da Rede Natura 2000 – 

PTZPE0007 Serra da Malcata, localizadas a sueste da área em estudo (Figura II.5).  

     

Figura II. 5 – Localização da ZLE do Sabugal, do SIC da Malcata e da Reserva Natural da Malcata  
(fonte: Municipio do Sabugal) 
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2. JUSTIFICAÇÃO E ANTECEDENTES DO PROJETO 

 

2.1. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

 

A cidade do Sabugal encontra-se localizada no interior do país, região que há muito sofre com os 

problemas de desertificação, de fluxos de emigração, do êxodo da população activa para a capital de 

distrito (Guarda), e tendo em conta a conjuntura actual, esses problemas tendem a aumentar. Mas, 

apesar dos fenómenos de emigração que se fazem sentir, tem-se verificado uma procura, por parte da 

população, no sentido de se restabelecer, procurando investir em determinadas actividades, 

nomeadamente, para a instalação de unidades industriais.   

 

Há muito que o município do Sabugal pretende construir uma nova área de localização empresarial, 

salientando que a actual Zona Industrial se encontra completamente comprometida e ocupada, com 

localização contígua à malha urbana consolidada. A sua localização promove também alguns problemas 

de mobilidade e circulação, uma vez que todo o tráfego tende a passar pelo interior da cidade. 

 

A área reservada para a ampliação da Zona Industrial do Sabugal (cerca de 5,56 ha), que o PDM 

definia, revelou-se incapaz de atrair quer investimento público quer investimento privado . É importante 

referir que no Sabugal não existem actualmente zonas infraestruturadas, capaz de acolher iniciativas de 

investimento, onde é fundamental existir áreas com alguma dimensão e facilidades de acessos. 

 

O objetivo do projeto passa fundamentalmente, “por desenvolver um maior dinamismo e competitividade 

à actividade económica do concelho do Sabugal, servindo de alicerce para que se adote uma perspeti va 

estratégica, que proporcione oportunidades de investimento e consequentemente um aumento do nível 

de emprego neste município.”1 

 

                                                           
1 - Municipio do Sabugal, “Procedimento de Aquisição de projeto de “loteamento Urbano e dos projetos das obras de 
urbanização da Zona de Localização Empresarial do Sabugal” - Caderno de Encargos, pág. 21 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DE “ZONA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL 

DO SABUGAL” 

 

 

 
EIA_ZLE_Sabugal Descrição do projeto                                           II.7 

 

A Zona de Localização Empresarial do Sabugal “deverá ainda contribuir para o desenvolvimento e o 

investimento empresarial diversificado da região, tornando-se decisivo para a modernização do tecido 

empresarial do concelho do Sabugal, na medida que constitui condição indispensável à melhoria da 

qualidade de vida socioeconómica da população residente. ”1 

 

No presente contexto, a Zona de Localização Empresarial do Sabugal pretende: 

− Integrar, optimizar e promover recursos e competências locais; 

− Fomentar sinergias decorrentes das actividades industriais e do tecido produtivo; 

− Estimular o investimento e o desenvolvimento económico; 

− Diminuir o desemprego na região; 

− Facilitar a interacção entre recursos humanos com competências distintas e de diferentes 

sectores económicos. 

 

Em suma, com a ZLE do Sabugal pretende-se promover a optimização de recursos e das competências 

locais, com vista à promoção e ao fomento de uma competitividade territorial diferenciada, inovadora e 

sustentável e, consequentemente, ao aumento da riqueza da comunidade, bem como da 

competitividade regional e do país. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Municipio do Sabugal, “Procedimento de Aquisição de projeto de “loteamento Urbano e dos  projetos das obras de 
urbanização da Zona de Localização Empresarial do Sabugal” - Caderno de Encargos, pág. 21 
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2.2. ANTECEDENTES DO PROJECTO 

 

Os antecedentes do projeto surgiram inicialmente através de intenções de investimento particular, isto 

é, por volta de 2008 e 2009 houve proprietários de terrenos junto à EN 233 que promoveram um 

investimento industrial, através da construção de um armazém industrial (empresa “Sopro Radiante”)  e 

de um centro de reciclagem (CIRVA). 

 

Os espaços de implantação dessas empresas inseriram-se em parcelas já constituídas, com dimensão 

superior a 5000 m2, servidas por caminho público sendo enquadradas na alínea c), ponto 1 do artigo 

22º (Área Rural) do regulamento do PDM.  

 

O Município do Sabugal requalificou então a área envolvente, através da construção de infraestruturas, 

nomeadamente, a construção de uma via de acesso aos armazéns e a sua articulação com a estrada 

nacional EN233, através da execução de uma rotunda, bem como a construção da rede de iluminação 

exterior, rede de drenagem e saneamento.   

 

Tendo em conta a incapacidade de expansão do actual parque industrial, em 2010 o Município do 

Sabugal deliberou iniciar o procedimento relativo à alteração do Plano Director Mun icipal (PDM), com 

vista a conceber uma Zona de Localização Empresarial no Sabugal, a localizar no Alto do Espinhal.  

 

No ano de 2010 o Município do Sabugal deliberou, por unanimidade, em reunião ordinária a 22 de 

Dezembro de 2010, aprovar a versão final da proposta de alteração ao Plano Director Municipal do 

Sabugal que deliberou promover em reunião ordinária de 8 de Janeiro de 2010 e que fez publicar no 

Diário da República, n.º 16, 2.ª série, de 25 de Janeiro de 2010, sob o Aviso n.º 1667/2010.  

 

No seguimento da alteração do PDM do Sabugal, ainda no ano de 2010, realizou-se simultaneamente o 

Relatório Ambiental do processo de Avaliação Ambiental Estratégica da Alteração do PDM do Sabugal,  

de acordo com a legislação em vigor, isto é, as alterações aos instrumentos de gestão territorial devem 
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ser objecto de avaliação ambiental. Na fase anterior à elaboração deste Relatório Ambiental, foi ainda 

elaborado e sujeito à apreciação pelas entidades com responsabilidades específicas o Relatório da 

Definição de Âmbito. 

 

No ano de 2011, de acordo com a publicação no Diário da Républica sob o aviso n.º 1138/2011, a 

alteração ao PDM foi aprovada, onde o principal objetivo conceber uma Zona de Localização 

Empresarial (ZLE), a localizar no Alto do Espinhal, freguesia de Quintas de S. Bartolomeu e 

consubstanciou-se na reclassificação de solo rural em urbano, com a criação do Espaço 

Empresarial/Zona de Localização Empresarial do Sabugal e de uma Unidade Operativa UO8 com a 

mesma designação, que se traduziu na alteração à Carta de Ordenamento e na alteração e aditamento 

de alguns artigos do Regulamento, que visavam requalificar a Zona de Localização Empresarial do 

Sabugal como solo urbano (artigo 6.º do PDM), estabelecer uma nova Unidade Operativa, a UO8, 

(artigo 36.º do PDM) e definir parâmetros de ocupação (artigo 14.º-A PDM). 

 

A alteração ao Plano Director Municipal do Sabugal, teve ainda parecer  final favorável da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), nos termos do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 

46/2009, de 20 de Fevereiro. 

 

Apresentando a Zona de Localização Empresarial uma dimensão de 30,5 ha, conforme determina a 

alínea a) do ponto 10, do anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro com as ulteriores 

alterações, o processo de loteamento que se pretende levar a efeito, está sujeito a Avaliação de 

Impacte Ambiental 

 

Actualmente procede-se ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental, e simultaneamente ao 

desenvolvimento da fase de Ante-projeto do projeto de Loteamento da Zona de Localização Empresarial 

do Sabugal. 
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2.3. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO COM OS 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

 

No desenvolvimento do presente trabalho verificou-se a conformidade com os diversos instrumentos de 

gestão territorial em vigor, no âmbito nacional, regional e municipal, nomeadamente: 

 

- Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNOPT) aprovado pela Lei n.º 58/2007, 

de 4 de Setembro e rectificadas pelas Declarações de Rectificação n.º 80 -A/2007, de 7 de Setembro e 

n.º 103-A/2007, de 2 de Novembro; 

 

- Plano Rodoviário Nacional (PRN), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 98/99, de 26 de Junho e Decreto -Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto 

 

- Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Norte (PROFBIN), aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 12/2006, de 24 de Julho; 

 

- Plano Diretor Municipal (PDM) do Sabugal, ratificado por Resolução do Conselho de Ministros 

n.º114/94 publicada no Diário da República 1.º série-B, n.º259 em 9 de Novembro de 1994 e alterado a 

11 de janeiro de 2011 sob o aviso n.º 1138/2011 publicado na 2.ª série, n.º7, do Diário da República ; 

 

- Plano da Bacia Hidrográfica do Douro (PBH Douro), determinado pelo Despacho n.º 18201/2009, de 6 

de Agosto; 

 

Salienta-se, que foi analisado o Plano Regional do Ordenamento do Território do Centro (PROT c), mas 

ainda se encontra neste momento em fase de aprovação, não se encontrando assim em vigor. 
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De acordo com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do concelho do 

Sabugal a Zona de Localização Empresarial do Sabugal apresenta riscos de incêndio baixos a muito 

baixos, existindo a norte uma área com risco de incêndio médio. (ver Figura II. 6)   

 

                           

Figura II. 6 – Extrato da Carta de Risco de Incêndio (PMDFCI) com a localização da ZLE. (Fonte: 
Município do Sabugal)   

 

A Zona de Localização Empresarial do Sabugal encontra-se em conformidade com todos os 

instrumentos de gestão territorial atrás mencionados, não existem incompatibilidades estruturais entre a 

proposta apresentada e os planos referidos.  

 

Há ainda a realçar, e de acordo com a Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) e a Carta de 

Ordenamento do PDM do Sabugal, a existência de uma pequena mancha enquadrada em Área de 

Salvaguarda Restrita - REN, localizada na extrema de uma parcela, que não se pretende ocupar / 

impermeabilizar. Na referida parcela está actualmente localizado o centro de reciclagem – CIRVA, que 

cuja implantação revelou não necessitar de alterar quaisquer capac idades de usos do solo. 
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É importante referir, que a pequena área de REN existente no espaço de intervenção vai ser absorvida 

pela faixa proposta “non aedificandi” que envolve o perímetro da Zona de Localização Empresarial.  (ver 

Figura II.7) 

 

       

Figura II. 7 – Extrato da Carta de REN (PDM) com a localização da ZLE.  

 

Salienta-se ainda, que de acordo com a planta da Reserva Agrícola Nacional (RAN) do PDM do 

Sabugal, a Zona de localização Empresarial do Sabugal nao apresenta nenhuma área afeta à Reserva 

Agrícola Nacional. 
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3. ALTERNATIVAS DE PROJECTO 

 

A área afecta à Zona de Localização Empresarial está definida, segundo o PDM do Sabugal, como uma 

unidade operativa de planeamento e gestão, designadamente a UO8 – Zona de Localização 

Empresarial do Sabugal, tendo sido também já executadas algumas infraestruturas e implantação de 

duas unidades industriais.   

 

Pelo exposto, foram consideradas as seguintes alternativas de Projecto: 

 

 A implementação do Projecto – Para este cenário, fez-se a previsão e a avaliação dos 

impactes que serão gerados com a eventual aprovação e implementação do Projecto, face à 

situação de referência previamente caracterizada. 

 

 A não implementação do Projecto – Não existem outras alternativas de projecto a considerar. 

Apenas se apresenta a alternativa zero, ou seja a alternativa do projecto não ser fisicamente 

concretizado, caso a sua viabilidade seja reprovada pelo EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DE “ZONA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL 

DO SABUGAL” 

 

 

 

II.14 Descrição do Projecto EIA_ZLE_Sabugal 
 

4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

4.1. INTRODUÇÃO 

 

A Unidade Operativa de Planeamento e Gestão - UO8 do PDM do Sabugal, designada por Zona de 

Localização Empresarial do Sabugal é constituída pela aglomeração de diversos artigos rústicos que 

perfazem no total uma área de 305488,97 m2. Os artigos rústicos que integram esta operação de 

loteamento são os seguintes: 569, 570, 571, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 

589, 590, 599, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 769, 2153 e 7322.  (ver 

Figura II. 8) 

 

A estrutura da ZLE do Sabugal foi elaborada tendo em atenção a legislação aplicável, nomeadamente o 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, pela Portaria n.º 

216-B/2008, de 3 de Março e as normas e prescrições constantes no Plano Diretor Municipal do 

Sabugal, ratificado por resolução do Concelho de Ministros n.º 114/94 publicada no Diário da Republica 

1ª série – B, n.º 259 em 9 de Novembro de 1994 e alterado a 11 de Janeiro de 2011 sob o aviso n.º 

1138/2011 publicado na 2ª série, nº 7 do Diário da República e a 25 de Julho de 2013, sob o aviso n.º 

96000/2013, publicado na 2ª série, nº 142 do Diário da Repúbica. 

 

A organização estrutural da ZLE do Sabugal pretende alcançar os seguintes objetivos orientadores: 

- Promover lotes de dimensões diversificadas permitindo deste modo a instalação de indústrias 

de pequena a média dimensão; 

- Estabelecer uma rede viária hierarquizada e harmonizada com a morfologia do terreno 

existente; 

- Integrar de forma adequada unidades de equipamento coletivo e de espaços verdes de 

utilização pública; 
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- Propor alguns lotes de utilização para comércio/serviços que permitam cr iar atividades 

complementares aos lotes de indústria/armazenagem maioritariamente previstos, contribuindo para 

tornar mais atrativo e sustentável todo o complexo industrial. 

 

                             

Figura II. 8 – Identificação e localização dos artigos rústicos da ZLE. (Fonte: Município do Sabugal)  
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4.2. PROPOSTA 

4.2.1. Estrutura Viária, Pedonal e Estacionamento 

 

Em relação ao eixo principal da rede viária proposta, este desenvolve-se a partir do arruamento e 

caminho em terra batida existentes, e faz ligação à estrada nacional através da rotunda também já 

existente. A estrutura viária estende-se ainda pela restante área de modo a permitir o acesso a todos os 

lotes propostos, constituída por sete arruamentos e uma rotunda central, sendo um deles um beco sem 

saída, fazendo ligação com a área proposta a “equipamentos de utilidade coletiva”.  

 

O perfil tipo previsto para os arruamentos contempla uma faixa de rodagem de 9 m, passeio de 1,6 m 

em ambos os lados da plataforma, de forma a criar boas condições de acessibilidade, isto é, seguras e 

confortáveis para todos os cidadãos, especialmente os de mobilidade condicionada. Propõe-se ainda 

lugares de estacionamento com 2,5 m de largura quando o mesmo seja efetuado ao longo da via, e de 

5,0 m de largura quando seja perpendicular à via. 

 

Estas faixas de estacionamento são interrompidas nos locais de acesso aos lotes numa faixa de 6m , de 

modo a possibilitar o acesso quer de ligeiros quer de pesados. A definição dos parâmetros geométricos 

do perfil tipo atrás descrito, assim como das faixas de estacionamento, foram efectuados de modo a 

cumprir o definido na Portaria 216-B/2008, de 3 de Março e o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto. 

 

A rede de percursos pedonais a criar será contínua e coerente abrangendo toda a área do loteamento , 

com passeios com 1,6 m de largura, articulando-se com a área urbanizada, a urbanizar e as atividades/ 

funções urbanas a desenvolver para a área em questão. 

 

Deve-se prever igualmente locais para estacionamento de veículos ligeiros e pesados no interior dos 

lotes, por forma a dar cumprimento ao estipulado na legislação aplicável, nomeadamente a Portaria 

216-B/2008, de 3 de Março, onde define o seguinte: 
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Estacionamentos de Ligeiros 

- Indústria/Armazenagem: 1 lugar por cada 75 m2 de área bruta de construção (a.b.c.) 

- Comércio: 1 lugar por cada 30 m2 de área bruta de construção para estabelecimento <1000 m 2 

                              1 lugar por cada 25 m2 de área bruta de construção para estabelecimento entre 

1000 m2 a 2500 m2 

- Serviços: 5 lugares por cada 100 m2 de área bruta de construção para estabelecimentos > 500 

m2 

 

Estacionamentos de Pesados 

- Indústria/Armazenagem: 1 lugar por cada 500 m2 de área bruta de construção (a.b.c.), com o 

mínimo de 1 lugar/lote 

- Comércio: 1 lugar por cada 200 m2 de área bruta de construção para estabelecimento >2500 m 2 

 

Aos valores de lugares de estacionamento privados calculados de acordo com o atrás  apresentado, 

acrescem lugares de estacionamento públicos no exterior dos lotes de acordo com os seguintes critérios 

previstos na Portaria 216-B/2008, de 3 de Março: 

 

Estacionamentos de Ligeiros 

- Indústria/Armazenagem: o número total de lugares determinados para o estacionamento no 

interior do lote é acrescido de 20% para estacionamento púbico;  

- Serviços: o número total de lugares determinados para o estacionamento no interior do lote é 

acrescido de 30% para estacionamento púbico; 

 

Estacionamentos de Pesados 

- Indústria/Armazenagem: o número total de lugares determinados para o estacionamento no 

interior do lote é acrescido de 20% para estacionamento púbico;  
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- Serviços: o número total de lugares determinados para o estacionamento no interior do lote é 

acrescido de 30% para estacionamento púbico; 

 

Dos lugares de estacionamento públicos determinados, tendo em atenção os valores mínimos 

estabelecidos pelos critérios atrás apresentados, serão propostos 6 lugares para pessoas com 

mobilidade condicionada, correspondendo no total a uma área de 90 m2, de acordo com a legislação em 

vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto. 

 

Nas zonas de passagem para peões e lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade 

condicionada a altura do lancil em toda a sua largura não deverão ser superiores a 0,02 m, o pavimento 

adjacente deve ser rampeado com uma inclinação não superior a 8% na direção da passagem dos 

peões e passeio. 

                                      

Figura II. 9 – Estrutura viária e bolsas de estacionamento da ZLE.   
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Figura II. 10 – Estrutura da circulação pedonal da ZLE.   

 

4.2.2. Lotes Industriais 

 

O loteamento proposto é constituído por 38 lotes, sendo 30 destinados a Industria/Armazém, 4 a 

Armazém/Comércio, 1 a Indústria/Comércio e 3 destinados a Comércio/Serviços. A definição dos lotes 

teve em atenção a topografia do terreno, que conjuntamente com a rede viária pretendem criar 

condições de acessibilidade aos lotes adequadas e uma circulação viária e pedonal fluida e eficaz.  

 

Relativamente aos parâmetros de cada um dos lotes individualmente (número do lote, área do lote, 

tipologia - uso), são apresentados no seguinte quadro. (ver Quadro II.1 – Principais aspectos dos lotes 

da Zona de Localização Empresarial do Sabugal.) 
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Em termos de ocupação dos lotes, prevê-se a possibilidade de construção de edifícios com o máximo 

de 2 pisos acima da cota de soleira e 1 abaixo (uso exclusivo para estacionamento),  destinados a 

Industria/Armazém, Armazém/Comércio, Indústria/Comércio ou Comércio/Serviços. 

 

A cércea máxima proposta para os edifícios em relação à cota de soleira definida pela rasante ao ponto 

mais elevado da entrada principal do lote é de 10 m, sendo a inda necessário que todas as edificações 

tenham acesso direto à via pública, tanto viária como pedonal. 

 

Quadro II.1  – Principais aspectos dos lotes da Zona de Localização Empresarial do Sabugal.  

LOTE ÁREA DO LOTE (M2) USO (TIPOLOGIA) 

1 38 505.40 Indústria / Armazém 

2 8 141.78 Armazém / Comércio 

3 5 784.88 Indústria / Armazém 

4 7 674.42 Indústria / Armazém 

5 4 438.60 Armazém / Comércio 

6 24 081.36 Indústria / Armazém 

7 6 350.73 Indústria / Armazém 

8 3 127.30 Indústria / Comércio 

9 4 796.48 Indústria / Armazém 

10 1 763.18 Indústria / Armazém 

11 1 904.72 Indústria / Armazém 

12 1 973.30 Indústria / Armazém 

13 2 016.25 Indústria / Armazém 

14 2 936.04 Comércio / Serviços 

15 2 992.37 Armazém / Comércio 

16 3 721.36 Armazém / Comércio 
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LOTE ÁREA DO LOTE (M2) USO (TIPOLOGIA) 

17 5 460.60 Indústria / Armazém 

18 3 923.90 Indústria / Armazém 

19 2 125.50 Indústria / Armazém 

20 2 132.73 Indústria / Armazém 

21 2 778.67 Indústria / Armazém 

22 4 000.00 Indústria / Armazém 

23 2 608.99 Indústria / Armazém 

24 2 329.47 Comércio / Serviços 

25 2 772.60 Indústria / Armazém 

26 2 612.94 Indústria / Armazém 

27 2 866.87 Indústria / Armazém 

28 3 530.65 Indústria / Armazém 

29 3 258.54 Indústria / Armazém 

30 2 910.02 Indústria / Armazém 

31 3 828.78 Indústria / Armazém 

32 19 402.96 Indústria / Armazém 

33 3 707.09 Indústria / Armazém 

34 3 952.66 Indústria / Armazém 

35 3 346.85 Indústria / Armazém 

36 3 830.87 Indústria / Armazém 

37 3 283.48 Comércio / Serviços 

38 2 962,90 Indústria / Armazém 
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Figura II. 11 – Tipologia dos lotes da ZLE.   
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4.2.3. Rede de Água  

 

A rede de abastecimento de água terá início na rede pública existente no local, sendo dimensionada de 

forma a dar resposta às necessidades dos diversos lotes, e o seu traçado será efetuado de modo a 

torná-la o mais otimizada e funcional possível. 

 

A rede será do tipo malhada, com apenas uma rua (Rua D) com rede tipo ramificada, constituída por 

tubagens em PEAD enterradas em vala sob os passeios, a uma profundidade mínima de 0,70 m medida 

entre o extradorso da conduta e o pavimento, respetivos ramais para cada lote, acessórios de 

funcionamento da rede e bocas-de-incêndio e rega. 

 

No traçado da rede tentou-se otimizar o percurso da água, acompanhando as condutas no traçado em 

perfil a inclinação dos arruamentos. (ver Anexo 13) 

 

4.2.4. Rede de Saneamento / Drenagem  

 

Propõe-se uma rede de esgotos residuais e de águas pluviais, com o seu ponto final no ponto de 

ligação à rede pública existente no local, sendo dimensionadas de modo a dar resposta às 

necessidades do loteamento. 

 

O sistema a implementar será do tipo separativo, com conduta da rede de esgotos em PP corrugado, de 

diâmetro a definir no projeto de especialidade, assente em vale comum com a rede de águas pluviais e 

a uma profundidade mínima de 1,50 m medida entre a sua geratriz superior e a cota da camada de 

desgaste do pavimento. 
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Os ramais domiciliários têm início à entrada de cada lote e em caixa de receção, para posterior ligação 

da rede interna dos edifícios. Esta caixa será provida de tampa em betão armado. A sua ligação à rede 

geral processar-se-á num ângulo de 45 graus. Deverão ser colocadas caixas de visita em 

espaçamentos não superiores a 60 m e em cada mudança de direção, de modo a facilitar a limpeza dos 

coletores. 

 

Relativamente à rede de águas pluviais esta será implantada em vala comum com a rede de esgotos, 

sendo composta por coletor em PEAD em diâmetro a definir, caixas de visita e sumidouros pluviais em 

número e localização considerados suficientes e a definir concretamente em projeto de especialidade . 

(ver Anexo 14) 

 

 

4.2.5. Rede Eléctrica e Telecomunicações 

 

Pretende-se dotar o loteamento com infraestruturas elétricas. As infraestruturas a desenvolver serão 

interligadas com as existentes. Para alimentar os novos lotes estão previstos três novos Postos de 

Transformação com 630kVA cada um. Os novos Postos de Transformação serão instalados em locais 

em conformidade com a legislação em vigor e serão interligados em anel. 

 

A rede de distribuição em baixa tensão será constituída pelos armários de distribuição e respetivos 

cabos. Para cada lote está prevista uma potência de 41,40kVA. Todos os novos cabos a instalar serão 

enterrados e entubados. Para facilitar a instalação dos cabos está prevista a instalação de caixas de 

visita. 

 

Para a iluminação pública, à semelhança da solução que já existe no local, estão previstas luminárias 

de 150W equipadas com lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão, instaladas em colunas metálicas 

de 8m Hu com braço simples. 
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A Rede ITUR – Telecomunicações, por se tratar de uma infraestrutura pública, apenas será necessária 

a instalação de uma rede de tubagens e caixas de visita. A rede de tubagens será constituída por três 

tubos PEAD Ø100mm e um tritubo PEAD Ø40mm. (ver Anexo 15) 

 

 

4.2.6. Espaços Verdes e de Utilização Coletiva 

 

O loteamento empresarial é constituído também por uma estrutura de espaços verdes, com várias 

tipologias e usos, nomeadamente, espaço verde de uso público, para recreio e lazer, espaços verdes de 

enquadramento, espaços verdes de protecção e ainda um espaço destinado a equipamentos de 

utilização coletiva. 

 

A área total de espaços verdes, de uso público, ocupa uma área de aproxidamente 25 827.13 m2, isto é, 

a área de espaços verdes de enquadramento abrange uma área de 9 206.29 m2, a área de espaços 

verdes destinado a actividades de recreio e lazer tem cerca de 16 620.84 m2. 

 

A área de espaços verdes de protecção, é caracterizada fundamentalmente pela faixa de protecção , 

envolvente à Zona de Localização Empresarial do Sabugal, denominada por faixa “non aedificandi”, 

ocupando uma área com 26 392.79 m2. A faixa “non aedificandi” tem uma largura mínima de 10 metros, 

em toda a sua extensão. 

 

A proposta tem em atenção as diversas condicionantes ambientais, ecológicas e geomorfológicas do 

terreno, bem como ao desenho geral do loteamento, de modo a satisfazer as expectativas do 

proponente, optimizando-a em termos económicos, relativos à construção e manutenção do espaço 

exterior. Pretende-se assim, dignificar o enquadramento paisagístico e protecção em relação à 

envolvente, necessários para se criarem condições de vivência dos espaços e condições de conforto 

bioclimático. 
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Dada a localização do loteamento, uma área privilegiada a nível de sis temas de vistas e proximidade ao 

centro urbano, as exigências a nível de qualidade ambiental devem ser prioritárias, pretende-se que a 

intervenção se integre harmoniosamente no espaço envolvente e que em simultâneo valorize o 

loteamento, permitindo o pleno usufruto dos espaços a requalificar.  

 

A escolha da vegetação deve reforçar vários parâmetros entre eles, a estética, o bem-estar das 

pessoas, a congruência com os lotes envolventes, e a baixa manutenção requerida por um espaço 

verde como este. É de salientar ainda, que a escolha da vegetação a utilizar teve por base a sua 

capacidade de adaptação às condições edafo-climáticas da região, propondo-se maioritariamente 

vegetação autóctone, possuindo assim maiores condições de sobrevivência, factor importante num 

espaço com esta natureza, sem esquecer que os custos de manutenção serão reduzidos ao mínimo 

indispensável. 

 

Em relação aos elementos arbóreos, propõe-se a utilização de árvores de folha caduca e de folha 

perene, de modo a criar diversos efeitos cénicos ao longo do ano. A coloração da folhagem e da flor, 

bem como a textura da vegetação, são aspectos que constituem mais valias em todo o processo e 

selecção das espécies vegetais a utilizar. 

 

A rega dos espaços verdes deverá ser feita através de sistema de rega automático, permitindo assim 

um menor desperdício de água e logo uma maior e consequente eficiência de rega.  
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Figura II. 12 – Espaços verdes e espaço de equipamento de utilização coletiva da ZLE.   

 

4.3. SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO (QUADROS) 

 

De acordo com a informação exposta anteriormente, sintetiza-se as principais caracterisiticas e 

parâmetros orientadores do projeto, através dos seguintes quadros:  

 

Quadro II.2  – Principais parâmetros da definição da proposta de loteamento (PDM Sabugal). 

PARÂMETRO VALOR 

Índice de ocupação do solo máximo 20% 

Índice de utilização do solo máximo 0,60 

Índice volumétrico máximo 2,0 m3/m2 
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PARÂMETRO VALOR 

Afastamento mínimo frontal ao limite do lote 10 m 

Afastamento mínimo lateral ao limite do lote 5 m 

Afastamento mínimo tardoz ao limite da faixa verde de 
protecção (faixa “non aedificandi”) 

5 m 

Área impermeável máxima por lote 70% 

 

 

Quadro II.3  – Principais parâmetros urbanísticos gerais da ZLE. 

PARÂMETRO VALOR 

Área total a lotear (m2) 305 488,97 

Área total de construção (m2) 85 458.00 

Área total dos lotes (m2) 207 835.25 

Área total de implantação (m2) 33 422.00 

Área total de arruamentos (m2) 18 979.17 

Área total de passeios (m2) 6 391,65 

Área total de estacionamentos públicos (m2) 5 771.58 

Área total destinada a equipamentos de utilização coletiva 
(m2) 

13 546.16 

Área total de espaços verdes de utilização coletiva (m2) 25 827.13 

N.º de lugares de estacionamento ligeiro público 293 

N.º de lugares de estacionamento pesado público 43 

N.º de lugares de estacionamento ligeiro privado (dentro do 
lote) 

987 

N.º de lugares de estacionamento pesado privado (dentro do 
lote) 

113 

Índice de ocupação do solo (%) 10.94 

Índice de utilização do solo 0,28 
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4.4. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL ESTIMADA DO PROJETO 

 

A calendarização do projeto é constituída por 3 fases – a fase de construção, a fase de exploração 

(funcionamento) e a fase de desativação, que de acordo com o proponente,  prevê os devidos ajustes 

necessários ao desenrolar do processo de Avaliação de Impacte Ambiental.  

 

4.4.1. Fase de construção 

 

O início da fase de construção desenvolver-se-á logo após a aprovação do licenciamento do projeto, 

que ocorre após a emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

 

A fase de construção apresenta dois momentos temporais distintos, podendo-se sobrepor e mesmo 

complementando-se, isto é, o primeiro momento a construção das infraestruturas previstas e o segundo 

momento a construção no interior dos lotes.  

 

Estima-se que a fase de construção do primeiro momento tenha uma duração de 2 anos, salientando 

que a construção de cada lote fica condicionada à execução das infraestruturas previstas.  

 

Os trabalhos de construção contemplam as seguintes tarefas: 

− Desarborização, desmatação, decapagem e  armazenamento de terra vegetal; 

− Demolição e remoção de elementos construídos existentes (ex. muros em pedra); 

− Localização e instalação do estaleiro e áreas de apoio à obra; 

− Instalação de redes provisórias (água, saneamento, eletricidade); 

− Marcações da rede viária, rede pedonal e área dos lotes; 

− Execução dos caminhos de obra; 
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− Modelação do terreno para a implantação das vias; 

− Movimentos de terras e terraplanagens; 

− Construção dos arruamentos; 

− Instalação das redes de infraestruturas; 

− Plantação e sementeira dos espaços verdes; 

− Finalização e limpeza, recuperação da área de estaleiro e acessos.  

 

4.4.2. Fase de Exploração 

 

Face às características e tipologia do projecto não é possível definir o seu tempo de vida útil, prevendo-

se pelo menos um tempo mínimo de 50 anos, que é o tempo previsto de cedência de direitos de 

superfície. Estima-se, no entanto, que o projecto entre em funcionamento assim que terminar a 

construção e complemento das infraestruturas. 

 

4.4.3. Fase de Desativação  

 

A fase de desactivação não se encontra prevista, uma vez que os objectivos do projecto não definem 

uma data para o terminus da sua existência. Trata-se de um projecto em que a cada parcela 

corresponderá uma propriedade, um proprietário e uma actividade independente, pelo que se torna 

impossível definir os múltiplos tempos de vida útil dessas actividades e das respectivas instalações.  

 

Assim, não é possível apresentar uma programação temporal de desactivação adequada  ao projecto em 

análise.  
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4.5. EQUIPAMENTOS 

 

Os equipamentos previstos para o tipo de projeto em causa e suficientes para assegurar um bom 

funcionamento da obra, apresentam-se no Quadro II.4, salientando que os equipamentos utilizados e a 

sua quantidade estão dependentes da capacidade das empresas que o vão executar.  

 

Quadro II.4 – Equipamentos necessários à execução da ZLE do Sabugal. 

 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Carro Perfurador (ROC) 1 

Pá carregadora frontal 1 

Escavadora giratória  1 

Dumper 2 

Niveladora 1 

Retroescavadora 1 

Tractor equipado com joper 1 

Compactador (Cilindro liso) 1 

Grua 1 

Empilhador 1 

Carrinha transporte de material e trabalhadores 2 

Camião basculante 3 

 

 

É de referir, que além dos equipamentos referidos, existem outras ferramentas mecânicas diversas, 

como por exemplo, pás, equipamentos de proteção individual (EPI`s), entre outros, que são utilizadas 

para todas as operações ou para operações específicas em determinados momentos. Ao longo da 

construção, alguns equipamentos serão substituídos, à medida que se tornarem desnecessários, 

enaltecendo sempre melhorias para as condições de trabalho e para o ambiente. 
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4.6. RECURSOS HUMANOS 

 

Os recursos humanos afectos ao projeto da Zona de Localização Empresarial englobam 16 

trabalhadores, que deverão ter formação específica nas respetivas áreas de actuação. Os 

colaboradores da obra e as respectivas categorias profissionais estão descritos no Quadro II.5. 

 

Quadro II.5 – Recursos humanos necessários à execução daZLE. 

                         

CATEGORIAS 
NÚMERO FUNÇÃO 

Administrativo 1 Dar apoio administrativo ao nível da gestão da obra e estaleiro 

Técnico 1 Encarregado geral de obra 

Técnico 1 
Coordenador de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho em 

obra (CSO) 

Operário 4 Servente 

Operário 5 Condutor / Manobrador 

Técnico 1 Operador de Explosivos 

Técnico 1 Gestão de sub-empreitadas 

Técnico 2 Topógrafo + porta miras 

TOTAL 16  

 

 

É importante que as acções de perfuração, rebentamento e desmonte sejam efectuados por equipa 

especializada, constituída por um responsável e dois operadores de substâncias explosivas. 

 

O horário de laboração terá a duração de 40 horas semanais, restritas aos dias úteis no período diurno, 

estendendo-se a sua actividade a todo o ano. O horário de trabalho poderá ser alterado em função das 

necessidades do projeto. 
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4.7. SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

O sistema de gestão ambiental da obra da Zona de Localização Empresarial do Sabugal passa pela 

integração no projecto de todas as medidas e acções preconizadas no âmbito do presente Estudo de 

Impacte Ambietal (EIA), bem como a incorporação na fase de construção e de exploração 

(funcionamento) das regras de boas práticas ambientais. 

 

Assim, com a elaboração deste EIA é possível antecipar os impactes ambientais associadas à obra 

neste local, concretizar as medidas de minimização a implementar, de forma a integrá-las nas fases de 

construção e funcionamento, e definir o Programa de Monitorização dos factores ambientais 

considerados mais relevantes. 

 

Salienta-se, que o Plano de Monitorização permitirá avaliar a evolução dos impactes  ambientais 

associados à obra da Zona de Localização Empreasrial do Sabugal  e detectar a existência de eventuais 

desvios, para que se possam reajustar as medidas de minimização preconizadas e, se necessário, 

propor novas formas de colmatar as afectações detectadas.  

 

4.7.1. Principais acções e/ou actividades  

 

As principais acções e actividades previstas para a ZLE reportam-se às fases de construção e de 

funcionamento, e são:  

 

Na fase de construção as principais actividades e acções são:  

− Limpeza do terreno / desmatação da área de intervenção; 

− Demolição e remoção das construções e elementos existentes; 

− Vedação e delimitação da área de trabalhos; 

− Instalação e utilização do estaleiro; 

− Movimentos de terras (aterros, escavações e terraplanagens); 

− Instalação de redes provisórias (água, eletricidade, saneamento); 
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− Construção das infraestruturas / obras de construção civil (construção de edifícios); 

− Construção de sub-bases, bases de assentamento e pavimentos; 

− Transporte de pessoas, máquinas e materiais; 

− Plantação e sementeira de espaços verdes. 

 

Na fase de funcionamento as principais actividades e acções são: 

− Funcionamento do Loteamento Empresarial do Sabugal. 

− Manutenção das infraestruturas e ligação a alguns lotes com construção posterior;  

− Manutenção dos espaços verdes. 

− Transporte de pessoas, bens e resíduos.  

 

4.7.2. Principais materiais e energia utilizados e produzidos  

 

Os principais materiais e energia utilizados e produzidos na ZLE reportam-se às fases de construção e 

de funcionamento, e são:  

 

Fase de construção: 

− Materiais diversos de construção (cimento, areia, betuminoso, materais pré-fabricados de 

betão, etc); 

− Materiais derivados da modelação do terreno (areias, gravilhas, etc.);  

− Electricidade; 

− Gasóleo; 

− Água; 

− Mão-de-obra; 

− Resíduos; 

− Águas residuais. 

 

Fase de funcionamento: 
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− Electricidade; 

− Água; 

− Gás natural; 

− Mão-de-obra; 

− Material vegetal proveniente dos espaços verdes;  

− Resíduos; 

− Águas residuais. 

 

4.7.3. Principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previstos 

 

Os principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previstos na ZLE reportam-se às fases de 

construção e de funcionamento, e são:  

 

Fase de construção: 

− Gases de combustão, gerados pela maquinaria e veículos de transporte (nomeadamente, 

monóxido de carbono (CO), óxido de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos e 

partículas em suspensão); 

− Óleos de motores, transmissões e lubrificação; 

− Poeiras; 

− Resíduos de construção (plásticos, cartão, madeira, embalagens, etc);  

− Solos contaminados com efluentes e residuos líquidos; 

− Águas residuais do estaleiro e das actividades de construção; 

− Ruído do equipamento e do tráfego viário associado. 

 

Fase de funcionamento: 

− Águas residuais; 

− Águas pluviais; 

− Resíduos sólidos; 

− Poluentes atmosféricos; 
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− Ruído do tráfego viário associado; 

− Ruído dos equipamentos das instalações. 

 

4.7.4. Gestão de resíduos 

 

A gestão de resíduos na ZLE deve fundamentalmente promover as boas práticas de protecção do 

ambiente, bem como implementar procedimentos de gestão de resíduos eficazes, apost ando na 

reutilização e reciclagem de resíduos, despertar a consciência ambiental de cada colaborador e também 

assegurar o cumprimento da legislação que se encontra em vigor.  

 

Os procedimentos da gestão de resíduos devem abranger várias fases, nomeadamente,  a fase de 

planeamento, a fase de implementação e a fase de monitorização, devendo também o Plano de Gestão 

de Resíduos da obra seguir o seguinte fluxograma para cada tipo de resíduo:  

       

Figura II. 13 – Fuloxograma da gestão de resíduos. (Fonte: www.sp.ul.pt)   
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Estima-se assim, de acordo com a tipologia da obra da Zona de Localização Empresarial os seguintes 

resíduos, quer resíduos minerais quer não minerais, podendo assumir os códigos LER 1 apresentados 

nos seguintes quadros:  

 

Quadro II.6 – Resíduos minerais gerados na ZLE. 

TIPO DE RESÍDUO CÓDIGO LER DESTINO 

Solos e rochas 17 05 04 

Modelação do terreno (aterros e 
terraplanagens) e construção de 

espaços verdes 

Gravilhas e fragmentos de rocha 01 04 08 

Areias e argilas 01 04 09 

Resíduos biodegradáveis (desmatação, 
manutenção de E. V.) 

20 02 01 

 
 
 

Quadro II.7 – Resíduos não minerais gerados na ZLE. 

TIPO DE RESÍDUO CÓDIGO LER DESTINO 

Óleos de motores, transmissões e lubrificação 13 02 08 

Operador de resíduos licenciado 

Plástico 16 01 19 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 

Embalagens de plástico 15 01 02 

Embalagens de madeira 15 01 03 

Embalagens de metal 15 01 04 

Pneus usados 16 01 03 

Filtros de óleo usados 16 01 07 

Lamas de fossas sépticas  20 03 04 

Betão 17 01 01 

Misturas betuminosas contendo alcatrão 17 03 01 

 

 

 

 

                                                           
1 Lista Europeia de Resíduos constante da portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 
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4.7.4.1.  Medidas de gestão específicas 

 

Propõe-se como principais medidas de gestão de resíduos as seguintes: 

 

 Não serão permitidas actividades das quais possa resultar a introdução de produtos tóxicos 

perigosos, nomeadamente o armazenamento e manipulação dessas substâncias; 

 Serão expressamente proibidas quaisquer tarefas de manutenção de máquinas, equipamentos ou 

viaturas, bem como o seu reabastecimento de combustível e óleo, fora dos locais previstos para 

o efeito; 

 Será realizada a ligação da rede provisória de saneamento e de águas resíduais à rede definitiva 

já executada na área de intervenção, uma vez que já se encontra ligada à ETAR localizada a 

jusante da ZLE. 

 Não serão utilizados recipientes contendo combustíveis, lubrificantes ou outras substâncias 

nocivas ou perigosas para o ambiente em condições que não garantam a protecção do solo; 

 Será realizada uma gestão e correcto manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos e 

associados à obra, principalmente óleos e combustíveis, através da sua recolha e condução a 

depósito/destino final adequado e conforme a legislação em vigor, reduzindo, assim, a 

possibilidade de ocorrência de acidentes e contaminações.  
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1. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo desenvolve-se a análise e a caracterização do estado actual do ambiente, no sentido 

lato, na área de influência do projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal. A análise e a 

caracterização têm como objetivo definir as condições da situação do meio ambiente, quer os 

descritores naturais (ambiente físico, ambiente biofísico) quer os sociais (socioeconomico, património), 

susceptíveis de serem influenciados pela implementação do projeto do loteamento industrial.  

 

Salienta-se, que a caraterização baseia-se fundamentalmente na informação obtida através da consulta 

de várias entidades, bibliografia disponível sobre a área envolvente, páginas da internet disponibilizadas 

pelas diversas entidades e no trabalho de campo realizado para alguns descritores, culminando na 

avaliação do estado actual do meio ambiente que irá consolidar a avaliação e previsão dos impactes 

(negativos e positivos) gerados pela implementação da ZLE do Sabugal.  

 

No geral, as vertentes temáticas a abordar são as seguintes: 

 

Ambiente Biofísico: 

 

  Clima – Temperatura / Precipitação /Humidade relativa do ar / Vento / Insolação; 

  Geologia e Geomorfologia; 

  Recursos Hídricos (Hidrologia); 

  Ar (Qualidade do ar); 

  Ambiente Sonoro (Ruído); 

  Flora e Vegetação; 

  Fauna e Biótopos; 

Solos e Uso actual do solo (uso e capacidade de uso do solo, tipo de solo); 

Paisagem. 
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Ambiente Social: 

 

  Património Arquitectónico e Arqueológico; 

  Socioeconomia. 

 

No presente estudo, a escala geográfica e o seu âmbito foram ajustados em função dos diferentes 

descritores atrás considerados, em que a abordagem varia entre a escala regional e a escala local, 

tendo em conta a especificidade inerente a cada um. Neste capítulo desenvolve-se também a análise e 

a caracterização da evolução previsível do meio ambiente e da área de intervenção com a ausência da 

implantação do projeto. 

 

 

1.2. CLIMA 

1.2.1. Considerações iniciais 

 

A análise dos factores climáticos será realizada com base em dois tipos de registos distintos, isto é, 

existem variáveis que serão analisadas com base nas normais climatológicas da estação do Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mais próxima da área de estudo, e outras variáveis serão 

analisadas com base em registos da estação meteorológica localizada em Martim Rei – Sabugal.    

 

É importante a análise do descritor Clima no presente estudo, principalmente das variáveis temperatura 

e precipitação, apresentando um correto enquadramento biofísico da área de implantação da ZLE do 

Sabugal. Salienta-se que devido às características do projeto, isto é, dimensão, tipolog ia, localização, 

não se prevê que este gere impactes no factor ambiental clima. 

 

Os dados climáticos analisados das variáveis climáticas – Temperatura e Precipitação dizem respeito 

período de 1990 a 2007, recolhidos na Estação Meteorológica localizada na Colónia Agrícola de Martim 
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Rei – Sabugal, situada à latitude 40º20`25.75”N, longitude 7º02`27.10”O e com uma altitude de 852 m. A 

estação meteorológica dista da área de intervenção cerca de 8 km. (ver Figura III.1) 

 

                                                  

Figura III. 1 –  Estação meteorológica de Martim Rei.  

 

1.2.2. Temperatura 

 

Na Figura III. 2 apresentam-se os valores da temperatura médios mensais, máximos e mínimos 

registados na estação meteorológica de Martim Rei, no referido período de análise a temperatura do ar 

de uma região enquanto parâmetro climático é condicionada por vários factores fisiográficos, 

principalmente, a morfologia do relevo, o tipo de solo e o coberto vegetal e os ventos .  
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Figura III. 2 –  Valores médios mensais, médios máximos e médios mínimos da temperatura.  

 

Para o período em análise, os valores médios mensais da temperatura variam ao longo do ano, 

registando-se o valor máximo da temperatura de 34,9 ºC no mês de Julho, e o valor mínimo de 

temperatura de -5,4 ºC em Janeiro. 

 

A temperatura média anual é de 12,8 ºC, com uma amplitude de 17,6 ºC, em que os meses mais frios 

do ano são Dezembro (4,7 ºC), Janeiro (4,2 ºC) e Fevereiro (6,8 ºC), e os meses mais quentes do ano 

são Junho (19,1 ºC), julho (21,8 ºC) e Agosto (21,4 ºC). 

  

1.2.3. Precipitação 

 

Na Figura III. 3 descrevem-se os valores médios mensais da precipitação registados na estação 

climatológica da colónia agrícola de Martim Rei, no período entre 1990 e 2007.  
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Figura III. 3 –  Valores médios mensais da precipitação (1990 - 2007) 

 

A precipitação média anual registada foi de 859,4 mm. Os meses mais chuvosos são Outubro, 

Novembro e Dezembro, com 147 mm, 116,9 mm e 117,2 mm, respectivamente, e os meses menos 

chuvosos são Junho, Julho e Agosto, com 23,3 mm, 10,4 mm e 13,5 mm, respectivamente. 

 

Salienta-se, que existe um trimestre seco (Junho, Junho e Agosto) separado por um quadrimestre 

húmido (Outubro, Novembro, Dezembro e Janeiro) e dois períodos de transição (Fevereiro a Maio e 

Setembro).  

 

No período húmido cai cerca de 56,5% do total da precipitação, no período seco cerca de 5,5% do total 

da precipitação anual, repartindo-se a restante precipitação anual pelos períodos de transição, isto é, de 

Fevereiro a Maio com cerca de 31% e Setembro com 7 % da precipitação anual.  

 

1.2.4. Humidade relativa do ar 

 

A humidade relativa do ar é um parâmetro importante do descritor Clima, uma vez que define o estado 

higrométrico do ar, representando a relação entre a massa de vapor de água existente num determinado 
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volume de ar, num dado momento e a massa de vapor de água que existiria se o ar estivesse saturado, 

à mesma temperatura. 

 

A escala de valores de humidade relativa do ar é expressa em percentagem (%), compreendida entre 0 

e 100 %, correspondendo o ar seco e o ar saturado de vapor de água, respetivamente. Este parâmetro 

pode ser influenciado principalmente pelas variações da temperatura e por factores locais. 

 

Os dados de humidade relativa do ar representados na Figura III. 4 foram extraídos do Plano Municipal 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do Gabinete Técnico Florestal, no período entre 1961 

e 1990, e expressa os valores médios mensais da humidade relativa, às 9 h e às 18 h, do concelho do 

Sabugal    

 

 
Fonte: PMDFCI - GTF 

Figura III. 4 –  Valores médios mensais da humidade relativa do ar, às 9 h e 18 h. 

 

De acordo com o gráfico, os meses mais húmidos são Dezembro, Janeiro e Fevereiro, em que o valor 

médio mais elevado corresponde ao mês de Janeiro, com 88%. Os meses menos húmidos 

correspondem a Julho e Agosto, em que o valor médio mais baixo corresponde ao mês de Agosto, com 

55%, registando-se o valor mais baixo de 48% na medição das 18 h.  
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Os valores de humidade relativa do ar registados às 9 h variam entre os 88% e os 62%, com 77% o 

valor médio anual, o registo das 18 h varia entre os 88% e os 48%, com uma percentagem média anual 

de 71%, no geral considera-se uma humidade relativa do ar elevada. 

 

1.2.5. Vento 

 

O vento enquanto parâmetro do clima é cartacterizado pelo seu rumo, isto é, a sua direcção e o sentido, 

que é indicado pelo ponto da rosa-dos-ventos de onde ele sopra e pela sua velocidade, expressa em 

Km/h. 

 

No Quadro III.1 encontra-se o registo dos valores das médias mensais da frequência e da velocidade do 

vento no concelho do Sabugal, no período entre 1961 e 1990, e o registo da frequência no cenário em 

que não há movimento considerável de vento, isto é, em que a velocidade do vento não ultrapassa o 1 

Km/h. 

                                                                                                                               Fonte: PMDFCI - GTF 

Quadro III.1 – Valores médios mensais da frequência e velocidade do vento. 
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Na Figura III.5 representam-se os valores médios anuais da frequência do vento e os valores médios  

anuais da velocidade, em cada ponto cardeal (N, E, S, O) e em cada ponto colateral (NE, SE, SO, NO), 

no período entre 1961 e 1990.  

 

       

Figura III. 5 –  Distribuição da frequência e da velocidade do vento. 

 

Os rumos mais importantes ou seja, os ventos dominantes provêm do quadrante Norte, especialmente 

de Norte e de Noroeste e do quadrante Sul, com uma frequência média de 25,6%, 22,9% e de 22,1%, 

respectivamente. O conjunto das frequências médias dos ventos dominantes de Norte, Noroeste e Sul 

correspondem a um total de 63,6%. Os dias de calma, isto é, os dias que não há movimento 

considerável de vento (não ultrapassa o 1 Km/h) correspondem a 2,1%. 

 

Em relação à velocidade média do vento, nos diferentes rumos, varia entre os 19,3 Km/h e os 13,7 

Km/h, em que os ventos com maior velocidade provêm de Noroeste, Sul e Oeste, com valores de 19,3 

Kh/m, 18,6 Km/h e de 16,1 Km/h, respectivamente.  
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1.2.6. Insolação 

 

Na Figura III.6 apresentam-se os valores médios anuais da insolação, em número de horas, durante o 

período de 1931 a 1961. Os valores são bastantes abrangentes uma vez que a escala territorial dos 

dados é nacional. A região onde se localiza a Zona de Localização Empresarial do Sabugal o valor 

médio anual da insolação é entre 2500 h a 2600 h. 

 

 
Fonte: Atlas Digital do Ambiente – APA 

Figura III. 6 –  Valores médios anuais da insolação, em número de horas. 

 

1.2.7. Classificação climática da região 

 

De acordo com a Classificação Climática de Köppen da região onde se insere a ZLE do Sabugal, é do 

tipo Cs, clima temperado com verão seco e suave, isto é, a letra C corresponde a um clima temperado e 

a letra s que a estação seca ocorre no verão, tendo em conta que a quantidade de precipitação no mês 
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mais seco do semestre quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e inferior a 30 

mm. 

 

1.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

1.3.1. Considerações iniciais 

 

A análise e descrição geológica, bem como as características litológicas, da região onde se insere a 

Zona de Localização Empresarial do Sabugal são efectuadas com base numa escala regional e numa 

escala local.  

 

A cartografia geológica para a análise e caracterização ao nível regional, tem como base a Carta 

Geológica de Portugal, de 1982, do Atlas do Ambiente, com escala 1:1000 000, da Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA) (ver Figura III.7), enquanto o nível local, a análise geológica tem como base a Carta 

Geológica de Portugal, folha 21-A (Sabugal), com escala 1:50 000, do Laboratório Nacional de Energia 

e Geologia (LNEG). 

 

1.3.2. Geologia regional 

 

A Zona de Localização Empresarial do Sabugal insere-se numa região geológica derivada de rochas 

eruptivas, pertencente aos granitóides pós-estefanianos, nomeadamente granitos calco-alcalinos. Esta 

formação pertence à terceira fase do ciclo orógeno Hercínico.  

 

Salienta-se que a ZLE se localiza no limite da formação geológica de granitóides pós-estefanianos, 

fazendo fronteira com a formação geológica caracterizada pela ocorrência chamada de complexo xisto-

grauváquico, pertencente entre o período Précâmbrico Superior e o Câmbrico, que por sua vez pertence 

ao ciclo orogénico Ante-Hercínico. 
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Como atrás foi referido, o granito pertence às rochas eruptivas, provenientes do magma, que devido a 

um intenso magnitismo originou os granitos calco-alcalinos, produzidos por fusão seca da parte inferior 

da crusta no decurso do metamorfismo regional (RIBEIRO, 1979).  

 

O granito pertencente à série calco-alcalina, que apresenta como principais características, 

nomeadamente, uma pequena percentagem de anortite na plagióclase e plagióclase de composição 

oligóclase – andesina, biotite predominante sobre a muscovite, percursores básicos comuns e enclaves 

microdioritícos abundantes, carácter mesocrata, mirmequite e pertite de exsolução comuns, minerais 

acessórios abundantes e variados entre os quais titanite, apatite e opacos. (FERREIRA, 1978) 

 

Do ponto de vista tectono-estratigráfico a área de localização da ZLE insere-se no Maciço Hespérico, na 

Zona Centro Ibérica (ZCI), mais concretamente na zona 2 – Douro – Beiras. 

 

        
Extracto da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1000 000  

 

 
Granitos calco-alcalinos 

 
Complexo xisto-grauváquico 

Figura III. 7  –  Formações geológicas existentes na região envolvente à ZLE do Sabugal. 
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Fonte: Extracto da Carta Litológica de Portugal, à escala 1:1000 000  

 

 
Granitos e rochas afins 

 

Xistos, grauvaques (Complexo xisto-

grauváquico) 

Figura III. 8 –  Formações litológicas existentes na região envolvente à ZLE do Sabugal. 

 

 

1.3.3. Geologia local 

 

Em relação ao enquadramento geológico local, a Zona de Localização Empresarial do Sabugal insere -

se na formação constituída por granito monzonítico, de grão muito grosseiro, frequentemente porfiróide, 

por vezes fácies sieníticas (ver Figura III.9), e encontra-se na fronteira com a formação geológica 

formada pelo complexo xisto-grauváquico, formação onde se localiza a cidade do Sabugal.  

 

A área de implantação da ZLE é ocupada integralmente por granitos porfiróides, com uma textura 

particular, porque apresenta feldspato em grandes cristais, quase sempre alongados, isto é, prismáticos 
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ou prismáticos tabulares, envolvidos pela restante fracção de rocha, que em geral apresenta um grão 

médio ou grosso. 

 

 

 

Fonte: Extracto da folha 21-A (Sabugal), da Carta Geológica de Portugal do LNEG, à escala 1:50 000  
 

 

Granito de grão muito grosseiro, 

frequentemente porfiróide  
 

Xistos metamórficos e corneanas 

 

Figura III. 9 –  Enquadramento geológico do local de localização da ZLE do Sabugal. 

 

A geomorfologia da área em estudo é caracterizada essencialmente com uma hipsometria moderada, 

com cotas altimétricas entre os 823 m e os 771,50 m, com declives moderados (até 8%) e 

moderadamente acentuados (até 15%), por uma superfície constituída por granitos porfiroides e por 

uma rede hidrográfica com pouca expressão, isto é, apenas a presença de linhas de drenagem com 

caráter temporário.  

 

A área de estudo é inteiramente caracterizada geologicamente por granitos porfiróides calco-alcalino, 

com presença em cerca de 1/3 do total da área da ZLE de afloramentos rochosos graníticos (ver  Figura 

III.10), e na restante área (excluindo o espaço já infraestruturado) como consequência do processo 

natural de desfragmentação e erosão, ocorre uma mistura de elementos rochosos com várias 
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granulometrias e uma camada de areia e terra vegetal (ver  Figura III.11), podendo atingir cerca de 2 a 3 

metros de espessura.    

 

  

Figura III. 10 –  Afloramentos rochosos graníticos existentes na ZLE. 

  

Figura III. 11 –  Camada granular inerte e blocos de granito existentes na ZLE. 
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1.4. HIDROLOGIA 

1.4.1. Enquadramento regional 

 

A Zona de Localização Empresarial localiza-se na grande Bacia Hidrográfica do Rio Douro (Figura III. 

12), via sub-bacia hidrográfica do Rio Côa. O rio Douro é um rio internacional , que nasce em Espanha, 

na provincia de Sória e tem um comprimento de 897 Km. 

 

A bacia hidrográfica do rio Douro é naturalmente também internacional, com uma área de 

aproximadamente 97 603 Km2, dos quais 18 858 mil Km2 são em território nacional, representando 

cerca de 20% do total da área. A grande bacia hidrográfica do rio Douro é composta por várias sub -

bacias hidrográficas, nomeadamente, do Douro (6027 Km2), do Sabor (3297 Km2), do Tâmega (2646 

Km2), do Côa (2521 Km2), do Rabaçal/Tuela (1867 Km2), do Tua (1255 Km2), do Paiva (790 Km2), do 

Águeda (248 Km2) e de linhas de água costeiras entre o Douro e o Vouga (207 Km 2).  

 

A geomorfologia da região hidrográfica do Douro é marcada essencialmente por uma vasta superfície 

planáltica, por montanhas de granito, xistos e cristas quartzíticas, pela rede hidrográfica e pela foz. 

 

A Região Hidrográfica do Douro é constituída por unidades geológicas do Maciço Hespérico, o 

segmento Ibérico da cadeia hercínica. O Maciço Hespérico é constituído, essencialmente, por um 

substrato rochoso de idade paleozóica e proterozóica superior relacionado com o Orógeno Varisco, e 

possivelmente com o Orógeno Cadomiano, respectivamente (Ribeiro et  al. 1979, Ribeiro & Pereira 

1992, Leterrier & Noronha 1998).1  

 

Do ponto de vista geológico regional, a região hidrográfica do Douro insere -se essencialmente nas 

designadas Zona Centro–Ibérica (ZCI) e Zona da Galiza-Trás-os-Montes (ZGTM), com excepção da 

estreita faixa de rochas metamórficas entre Porto (Foz do Douro) e Albergaria -a-Velha que se integra na 

Zona de Ossa-Morena (ZOM) (Lotze 1945, Julivert et al. 1974, Farías et al. 1987, Ribeiro et al. 1995).  2  

                                                           
1 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro, Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Agosto 2012  
2 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro, Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Agosto 2012  
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                                                                                                                                                                     Fonte: SNIRH 

Figura III. 12 – Enquadramento geográfico nacional da Bacia Hidrográfica do Rio Douro 

 

1.4.2. Enquadramento local 

 

De acordo com o referido, a área da ZLE está inserida da bacia hidrográfica do rio Côa, pertencente à 

grande bacia hidrográfica do rio Douro. O rio Côa tem um comprimento de 135 Km, nasce na Serra das 

Mesas, no Sabugal, localizando-se a sua nascente a 1175 m de altitude. 

 

A bacia hidrográfica do rio Côa tem 2521 Km2 de área, e abrange oito concelhos: Almeida, Figueira de 

Castelo Rodrigo, Guarda, Meda, Pinhel, Sabugal, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa. A principal linha de 
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água desta sub-bacia é o rio Côa que nasce em Portugal, na Serra das Mesas, no Sabugal. Corre de 

Sul para Norte, ao longo de aproximadamente 130 km, desaguando no rio Douro, próximo de Vila Nova 

de Foz Côa.1   

 

Em 2008, o concelho mais significativo em termos populacionais era a Guarda (32 974 habitantes) e o 

com menor número de residentes na sub-bacia eram Figueira de Castelo Rodrigo e Vila Nova de Foz 

Côa, ambos contribuindo com cerca de 2 000 habitantes. 2  

 

No Quadro III.2 apresentam-se os vários concelhos e as respetivas áreas, efetivas e percentuais, 

abrangidas pela sub-bacia do rio Côa, em que o concelho de Pinhel é o único concelho totalmente 

abrangido pela sub-bacia do Côa, seguidamente está o concelho do Sabugal com cerca de 73% da sua 

área abrangida pela sub-bacia do rio Côa. 

 

Quadro III.2 – Concelhos abrangidos pela sub-bacia do rio Côa 

CONCELHO ÁREA ABRANGIDA (%) ÁREA EFECTIVA (KM2) 

Pinhel 100 484 

Sabugal 73 601 

Meda 67 193 

Almeida 65 338 

Guarda 55 402 

Figueira de Castelo Rodrigo 44 222 

Trancoso 39 141 

Vila Nova Foz Côa 35 139 

                                                                                                                                                            Fonte:PGRHD 

 

                                                           
1 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro, Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Agosto 2012  
2 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro, Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Agosto 2012  
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A bacia hidrográfica do rio Côa é caracterizada principalmente por duas formações geológicas, 

nomeadamente, granitos (calco-alcalinos e alcalinos) e por complexos xisto-grauváquicos, e é 

caracterizada pedológicamente pela presença de cambissolos húmicos, fluviossolos e litossolos.  

 

A rede hidrológica presente na Zona de Localização Empresarial é representada apenas por pequenas 

linhas de drenagem, de carácter temporário, sem expressão no desenho do relevo, localizando -se 

grande parte paralela aos caminhos existentes em terra batida.  

 

                

                                                                                                                                                Fonte: SNIRH  
 

 
Bacia Hidrográfica do Rio Douro  

 
Sub-bacia Hidrográfica do Rio Côa 

Figura III. 13 – Enquadramento sub-bacia hidrográfica do rio Côa e localização da ZLE do 
Sabugal. 
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1.4.3. Regime hidrológico 

 

A análise do regime hidrológico na bacia hidrográfica do rio Côa teve em atenção dois parâmetros, os 

dados da precipitação média mensal (ver Quadro III.3) ocorrida na bacia hidrográfica e os dados 

registados do escoamento (médio mensal) na foz do rio Côa (ver Figura III. 14). 

 

Quadro III.3 – Valores da precipitação média mensal (mm) na bacia hidrográfica do rio Côa 

BACIA 

HIDROGRÁFICA 
PRECIPITAÇÃO 

(MM) 
OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

Rio Côa 

Média 75 90 94 92 77 69 62 64 35 13 12 38 

Minima 4 0 5 0 3 0 9 2 1 0 0 3 

Máxima 238 308 337 340 283 216 158 186 128 84 45 109 

Fonte:PGDHD 

 
 

Na bacia hidrográfica do rio Côa os meses com maior precipitação ocorrem em Novembro (12,5%), 

Dezembro (13%) e Janeiro (12,8%), representando um total de 38,3%, e os meses com menor 

precipitação são Julho (1,8%) e Agosto (1,7%). 
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                                                                                                                                                       Fonte:PGDHD 

Figura III. 14 – Valores do escoamento médio mensal (%) registado na Foz do rio Côa 

 

Os valores de maior escoamento na foz do rio Côa ocorrem nos meses de Dezembro (14,8%), Janeiro 

(18,9%) e Fevereiro (27,6%), e os meses de menor escoamento ocorrem em Agosto (0,4%) e Setembro 

(0,8%). Conclui-se, que no rio Côa os níveis de escoamento estão dependentes da ocorrência de 

precipitação e da sua variabilidade ao longo do ano.  
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1.5. QUALIDADE DA ÁGUA 

 

1.5.1. Introdução 

 

Pretendeu-se com as medições efetuadas em alguns pontos de amostragem na linha de água próxima 

da ZLE, caracterizar alguns parâmetros definidores da qualidade da água existente, e deste modo ter 

uma referência para uma possível monitorização futura. 

 

As utilizações do domínio hídrico na zona de estudo são, fundamentalmente, para produção de água 

para rega de espaços verdes e culturas agrícolas. A Lei da Água, aprovada a 29 de Setembro de 2007, 

com o propósito de transpor a Diretiva-Quadro da Água (Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 23 de Outubro), apresenta, como principal objetivo, a preservação e melhoria da 

qualidade de origens de água.  

 

Assim, no seguimento do atrás referido, entendeu-se oportuno realizar uma análise de alguns 

parâmetros tendo em atenção objetivos ambientais de qualidade mínima e as utilizações preferenciais 

do domínio hídrico. 

 

O enquadramento legal considerado teve em conta o Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto, o Decreto-

Lei 243/2001 de 5 de Setembro e o Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto. 

 

 

1.5.2. Parâmetros  Monitorizados e Avaliados 

 

Os parâmetros avaliados nos pontos de amostragem de água foram: 

- PH; 
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- Temperatura; 

     - Condutividade. 

 

1.5.3. Resultados obtidos 

 

Os pontos de avaliação selecionados correspondem à linha de água existente junto ao limite Este da 

ZLE, tratando-se de uma linha de reduzida dimensão e caudal, usada em termos gerais para rega de 

terrenos. 

 

No quadro seguinte apresentam-se os resultados obtidos dos diversos parâmetros analisados “ in situ” 

através de sonda multiparamétrica de análise de água. 

 

Ponto PH 
Temp. 

(ºC) 

Cond. 

 

1 6,60 3,8 44,0 

2 6,58 4,0 42,0 

Quadro III.4 – Valores da precipitação média mensal (mm) na bacia hidrográfica do rio Côa 

 

Da análise dos resultados apresentados, verifica-se que a água analisada apresenta características 

dentro dos valores mínimos recomendáveis para águas destinadas a rega de acordo com o apresentado 

no Quadro, assim como também cumpre os requisitos mínimos ambientais para águas superficiais.  
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1.5.1. Quadros de Referência da Legislação 

 

Quadro III.5 – Qualidade das águas doces superficiais e subterrâneas destinadas à produção de água 

para consumo humano (adaptado do Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98) 

Parâmetro 

Classe A1 1) Classe A2 Classe A3 

VMR VMA VMR VMA VMR VMA 

pH 6,5 - 8,5 ― 5,5 - 9,0 ― 5,5 - 9,0 ― 

Temperatura (ºC) 22,0 25,0 22,0 25,0 22,0 25,0 

Condutividade (S cm-1) 1000,0 ― 1000,0 ― 1000,0 ― 

OD (% saturação) 2) 70,0 ― 50,0 ― 30,0 ― 

CBO5 (mg O2 L-1) 3,00 ― 5,00 ― 7,00 ― 

CQO (mg O2 L-1) ― ― ― ― 30,0 ― 

SST (mg L-1) 25,0 ― ― ― ― ― 

Nitratos (*) (mg L-1) 25 (º) 50 – (º) 50 – (º) 50 

Azoto amoníacal (mg L-1) 0,05 – 1,00 1,50 2,00 (º) 4,00 

Cd (mg L-1) 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005 

Cu (mg L-1) 0,02 0,05 0,05 ― 1,00 ― 

Cr (mg L-1) ― 0,05 ― 0,05 ― 0,05 

Zn (mg L-1) 0,50 3,00 1,00 5,00 1,00 5,00 

Pb (mg L-1) ― 0,05 ― 0,05 ― 0,05 

HAP (g L-1) ― 0,20 ― 0,20 ― 1,00 

1) Apenas a classe A1 se aplica a águas de origem subterrânea 

2) Os valores apresentados dizem respeito a Valor mínimo Recomendado (VmR) 

(º) Os limites podem ser excedidos em caso de condições geográficas ou meteorológicas excecionais (n.º 1 do artigo 10.º do 
Decreto-Lei n.º 236/98) 
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Quadro III.6 – Qualidade das águas destinadas a rega (adaptado do Anexo XVI do Decreto -Lei n.º 

236/98) 

Parâmetro VMR VMA 

pH 6,5 - 8,4 4,5 - 9,0 

Condutividade (S/cm) 1000,0 ― 

SST (mg L-1) 60,0 ― 

Cd (mg L-1) 0,01 0,05 

Cu (mg L-1) 0,2 5,0 

Cr (mg L-1) 0,1 20,0 

Zn (mg L-1) 2,0 10,0 

Pb (mg L-1) 5,0 20,0 

 

 

Quadro III.7 – Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais (adaptado do 

Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98) 

Parâmetro VMA 

pH 5,0 - 9,0 

Temperatura (ºC) 30,0 

OD (% saturação) 1) 50,0 

CBO5 (mg O2 L-1) 5,0 

Cd (mg L-1) 0,01 

Cu (mg L-1) 0,10 

Cr (mg L-1) 0,05 

Zn (mg L-1) 0,50 

Pb (mg L-1) 0,05 

HAP (g L-1) 100,0 

1) Os valores apresentados dizem respeito a Valor mínimo Recomendado (VmR) 
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1.6. QUALIDADE DO AR 

 

1.6.1. Introdução 

 

As concentrações elevadas de diversos poluentes na atmosfera e a sua posterior deposição será 

responsável por uma diversidade de impactes sobre a saúde humana, na produção agrícola,  no estado 

de conservação de construções e obras de arte e encontra-se igualmente relacionado com 

desequilíbrios nos ecossistemas. O desenvolvimento industrial e urbano tem contribuído de forma 

significativa no aumento da emissão de poluentes atmosféricos e como consequência, da sua 

concentração no ar ambiente. 

 

Assim, devem ser implementadas medidas para a prevenção ou redução dos efeitos da degradação da 

qualidade do ar que sejam compatíveis com o desenvolvimento industrial e social. No âmbito da gestão 

da qualidade do ar, torna-se necessário proceder á definição de limites para as concentrações de 

poluentes existentes na atmosfera, assim como criar mecanismos de supervisão dos processos de 

licenciamento, controle de poluição e apoiar a implementação de tecnologias mais amigas do ambiente. 

 

Em zonas industriais, a qualidade do ar poderá ser condicionada essencialmente por poluentes do tipo 

óxidos de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx) e partículas em suspensão (PM10). A quantidade de 

produção deste tipo de compostos depende em grande medida do tipo de indústria e do ritmo de 

produção. 

 

1.6.2. Enquadramento legal 

 

No Decreto-Lei n.º 276/99 de 23 de Julho é estabelecido que cada estado membro deve proceder a uma 

caracterização dos níveis de concentração de poluentes em todo o território nacional que, por sua vez, 

deve ser dividido em unidades funcionais de gestão da qualidade do ar designadas por aglomerações 

ou zonas. Neste diploma define-se como principais linhas orientadoras: 
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 A definição e o estabelecimento dos objetivos para a qualidade do ar ambiente no território 

nacional, a fim de evitar, prevenir ou limitar os efeitos nocivos sobre a saúde humana e sobre o 

ambiente na sua globalidade; 

 

 A avaliação, com base em métodos e critérios comuns, da qualidade do ar ambiente em todo o 

território nacional; 

 

 A obtenção de informações adequadas sobre a qualidade do ar ambiente e a sua disponibilização 

ao público, nomeadamente através de limiares de alerta e a preservação da qualidade do ar 

ambiente sempre que esta seja compatível com o desenvolvimento sustentável, e melhorá-la 

nos outros casos. 

 

A estratégia de avaliação da qualidade do ar está definida com base nos seguintes níveis de poluição 

(com exceção do ozono que se especifica mais à frente): 

 Valor limite (VL): nível de poluentes na atmosfera, fixado com base em conhecimentos científicos, 

cujo valor não pode ser excedido, durante períodos previamente determinados, com o objetivo 

de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos na saúde humana e ou no meio am biente 

(Decreto-Lei n.º 276/99); 

 

 Limiar superior de avaliação (LSA): nível de poluição abaixo do qual pode ser utilizada uma 

combinações de medições e técnicas de modelização para avaliar a qualidade do ar ambi ente 

(Decreto-Lei n.º 111/2002); 

 

 

 Limiar inferior de avaliação (LIA): nível de poluição abaixo do qual poderão ser utilizadas apenas 

técnicas de modelização ou a estimação objetiva para avaliar a qualidade do ar ambiente 

(Decreto-Lei n.º 111/2002). 
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Ao nível correspondente ao valor limite, consoante os casos,  pode, de acordo com o estabelecido na lei, 

ser acrescida uma margem de tolerância que se define como a percentagem do valor limite que esse 

valor pode ser excedido (Decreto-Lei n.º 276/99). 

 

Segundo o definido na legislação aplicável, nomeadamente no Anexo III da Diretiva 2000/69/CE, a 

determinação da ultrapassagem do LSA e LIA ocorre quando: 

“A ultrapassagem dos limiares superiores e inferiores de avaliação deve ser determinada com base nas 

concentrações registadas durante os últimos cinco anos, desde que existam dados suficientes. 

Considera-se que o limiar de avaliação foi ultrapassado caso tenha sido ultrapassado durante, pelo 

menos, três anos distintos no decurso desses últimos cinco anos.”  

 

No caso particular do ozono os níveis de poluição utilizados para a gestão da qualidade do ar são os 

seguintes: 

 Objetivo a longo prazo (OLP): concentração no ar ambiente de ozono abaixo da qual, de acordo 

com os conhecimentos científicos atuais, é improvável a ocorrência de efeitos nocivos diretos 

na saúde humana ou no ambiente em geral. Este objetivo deve ser atingido a longo prazo, 

salvo quando tal não seja exequível através de medidas proporcionadas, com o intuito de 

proteger de forma eficaz a saúde humana e o ambiente (Decreto-Lei n.º 320/2003); 

 

 Valor alvo (VA): nível fixado com o objetivo, a longo prazo, de evitar efeitos nocivos para a saúde 

humana e ou para o ambiente na sua globalidade, a alcançar, na medida do possível, no 

decurso de um período determinado (Decreto-Lei n.º 320/2003). 

 

No âmbito do enquadramento legal aplicável em questão de qualidade do ar, são definidos valores 

limites para os determinados compostos, considerados prejudiciais à saúde, que se apresentam no 

quadro seguinte. 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DE “ZONA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL 

DO SABUGAL” 

 

 

 
III.30 Situação de Referência EIA_ZLE_Sabugal 

 

Quadro III.8 – Valores limites, Margem de tolerância e data de entrada em vigor dos  limites constantes 

no Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril. 

POLUENTE OBJECTIVO 
PERÍODO 

CONSIDERADO 
VALOR LIMITE MARGEM DE TOLERÂNCIA DATA DE CUMPRIMENTO 

Dióxido de 
enxofre (SO2) 

Valor limite horário 
para a protecção 

humana 
Uma hora 

350 g/m3 
(valor a não exceder mais 
de 24 vezes em cada ano 

civil) 

90 g/m3 1 1 de Janeiro de 2005 

Valor limite diário 
para a protecção 

humana 

Vinte e quatro 
horas 

125 g/m3 
(valor a não exceder mais 

de três vezes em cada 
ano civil) 

Não se aplica 1 de Janeiro de 2005 

Valor limite para a 
protecção dos 
ecossistemas 

Ano civil e 
período de 

Inverno (1 de 
Outubro a 31 de 

Março) 

20 g/m3 Não se aplica 2002 

Dióxido de azoto 
(NO2) 

Valor limite horário 
para a protecção 

humana 

Uma hora 

200 g/m3 
(valor a não exceder mais 
de 18 vezes em cada ano 

civil) 

80 g/m3  1 de Janeiro de 2010 

Ano civil 40 g/m3 16 g/m3 1 1 de Janeiro de 2010 

Óxidos de azoto 
(Nox) 

Valor limite para a 
protecção da 

vegetação 
Ano civil 30 g/m3 Não se aplica 2002 

Partículas em 
suspensão 

(PM10) 

Valor limite diário 
para protecção da 

saúde humana 

Vinte e quatro 
horas 

50 g/m3 
(valor a não exceder mais 

de sete vezes em cada 
ano civil)1 

A calcular em função dos 
dados de modo a ser 

equivalente ao valor limite 
da 1ª fase 

1 de Janeiro de 2010 

 
Valor limite anual 
para protecção da 

saúde humana 
Ano civil 20 g/m3 50%1 1 de Janeiro de 2010 

 

 

1.6.3. Caracterização das fontes de poluentes atmosféricos 

 

Na zona em estudo o tipo de fonte poluente que se pode identificar é: Fonte pontual e Fonte em linha.  

 

As fontes pontuais dizem respeito a indústrias já existentes, nomeadamente uma unidade de tratamento 

de resíduos da construção (CIRVA), que no entanto tem um funcionamento bastante reduzido, e uma 

unidade industrial do tipo metalomecânica de pequena dimensão (Sopro Radiante).  

 

                                                           
1 Margem de tolerância à data de entrada de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 111/2002, devendo sofrer uma redução, a partir de 1 de 
Janeiro de 2003 e depois de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2005 (1 de Janeiro de 
2010 no caso do dióxido de enxofre, dos óxidos de enxofre e para a segunda fase das PM10).  
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As fontes em linha dizem respeito às vias de comunicação que de forma direta exercem influência na 

zona em estudo, nomeadamente a estrada nacional EN233 e estradas municipais, no entanto com 

níveis de tráfego não muito elevados. 

 

Nesta fase ainda não é possível conhecer com efetividade as potenciais atividades que poderam vir a 

instalar-se na ZLE, no entanto é possível assumir que o normal funcionamento destas atividades irá 

afetar a qualidade do ar atualmente existente.  

 

Tendo em atenção as possíveis fontes poluentes existentes, os componentes que poderão ocorrer de 

forma mais significativa e ser alvo de análise, são os provenientes do tráfego rodoviário como seja o 

Dióxido de azoto (NO2) e Partículas PM10, e da indústria como seja o Dióxido de enxofre (SO2), sendo 

plausível assumir que as emissões das indústrias sejam superiores aos das empresas de serviços.  

 

1.6.4. Receptores potenciais dos poluentes atmosféricos 

 

A área envolvente ao local de implantação da ZLE apresenta uma fraca ocupação, existindo apenas 

contígua à ZLE a estrada nacional EN233, áreas incultas e alguns terrenos com ocupação agrícola e 

industrial (duas unidades industriais dentro do limite da ZLE).  

 

Na envolvente à Zona de Localização Empresarial as localidades mais próximas que se encontram são,  

Quintas de São Bartolomeu, a 1,3 Km para Este, a cidade do Sabugal a 2,6 KM, no sentido SE, e a 

povoação do Espinhal a cerca de 1,7 Km, para Oeste.  

 

1.6.5. Qualidade do ar na área em estudo 

 

Atualmente a área envolvente à ZLE apresenta uma ocupação mista, composta essencialmente por 

áreas incultas, terrenos agrícolas e florestais e alguns aglomerados habitacionais de reduzida 
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dimensão. Assim, atualmente, as principais fontes poluentes serão as vias de comunicação e as 

industriais já existentes. 

 

Como forma de enquadrar a zona em estudo relativamente à qualidade do ar existente, e tendo em 

atenção não haver disponibilidade de outros dados, optou-se por usar como referencia os dados 

existentes da estação de monitorização da qualidade do ar do Fundão, pertencente à rede de estações 

de monitorização da Agência Portuguesa do Ambiente e ainda o Relatório do Estado do Ambiente 2012.  

 

Assim, tendo em atenção o histórico de dados disponíveis nessa estação, foram utilizados dados 

mensais de 7 anos desde 2005 a 2011, optando-se de seguida por calcular as médias anuais para cada 

um dos parâmetros considerados, nomeadamente dióxido de enxofre (SO 2), dióxido de azoto (NO2) e 

partículas PM10, apresentando-se no Quadro III.9 os valores obtidos.  

 

Quadro III.9 –  Valores médios anuais dos parâmetros SO2, NO2 e PM10 registados na Estação de 
Monitorização da Qualidade do ar do Fundão. 

Ano 

Dióxido de 

enxofre (SO2) 

g/m3 

Dióxido de azoto 

(NO2) 

g/m3 

Partículas 

PM10 

g/m3 

2005 1,00 4,87 21,31 

2006 1,22 6,27 21,75 

2007 1,80 7,00 14,80 

2008 2,28 6,01 11,60 

2009 1,75 5,42 12,46 

2010 0,66 3,85 14,52 

2011 0,49 6,47 10,93 

MÉDIA 1,31 5,70 15,34 
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Da análise dos dados apresentados no Quadro III.9, constata-se que os valores de SO2, NO2 e PM10 

cumprem os limites anuais definidos na legislação aplicável apresentados no quadro anterior, estando 

no caso do SO2 e NO2 bastante abaixo do limite legal. 

 

O Relatório do Estado do Ambiente 2012 indica que as emissões de substâncias acidificantes (NO 2 e 

SO2) têm apresentado diminuições apreciáveis nos setores da industria e energia, referindo ainda que:  

“De 1990 a 2010, globalmente, as emissões de substâncias acidificantes tiveram uma redução para 

além dos 40%, muito devido ao empenho na redução das emissões de SO 2, com quebras acima de 70% 

neste intervalo”. 

 

Nesse mesmo relatório é referido ainda que “Em 2010 mantém-se a tendência decrescente das 

emissões de substâncias acidificantes e do consumo de energia, acompanhando o decréscimo da 

geração de riqueza. Verifica-se contudo uma redução mais acentuada das emissões de poluentes face 

ao decréscimo do consumo energético, o que indicia uma melhoria ao nível da implementação de 

tecnologias de controlo de poluição, da eficiência energética e do mix de combustíveis utilizados nos 

setores da produção de energia elétrica e da indústria ”. 

 

Assim, verifica-se que tendo em atenção as politicas que têm sido implementadas a nível europeu e por 

consequência a nível nacional, a tendência é de uma melhoria e redução dos níveis de emissão deste 

tipo de substâncias no futuro, pelo que não será de prever que a instalação das potenciais industrias e 

serviços na ZLE, venha a causar um aumento dos valores das emissões de NO2, SO2 e Partículas PM10 

que possa por em causa os valores limites legais constantes na legislação.  

 

De referir ainda que nesse mesmo relatório, o Índice de Qualidade do Ar em 2011 para o território 

nacional foi de “Bom”, tendo inclusive diminuído os dias de índice “mau” relativamente ao ano de 2010. 

Neste relatório refere-se ainda que “A análise dos resultados do IQAr para 2011 permite concluir que 

houve algumas melhorias da qualidade do ar relativamente ao ano anterior, nomeadamente nas  zonas 

Centro Interior, Zona de Influência de Estarreja, Norte Interior e Açores e na aglomeração de 

Faro/Olhão, tendo aumentado o número de dias com a classificação “muito bom” e “bom” . 
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                                                                                                                                                       Fonte:REA, 2012 

Figura III. 15 – Índice da Qualidade do Ar, em 2011 
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1.7. AMBIENTE SONORO 

 

1.7.1. Introdução 

 

Tratando-se no presente estudo de uma zona destinada à instalação maioritariamente de indústria e de 

algum comércio/serviço, será de prever que tal situação venha a provocar a introdução de fontes 

geradoras de ruído, que poderá levar à geração de impactes negativos do ponto de vista do ambiente 

sonoro.  

 

Deste modo, para se poder avaliar os impactes que possam vir a ser introduzidos pela instalação destas 

indústrias, torna-se necessário avaliar a situação existente no local em termos de ambiente sonoro, 

através da identificação das fontes de ruído existentes e realização de medições  de ruido em locais 

adequados. 

 

 

1.7.2. Enquadramento legal 

 

A avaliação das condições de ruido ambiente existentes deve ser efetuado  de acordo com o estipulado 

pela NP ISO 1996-1 (2011) – "Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1: 

Grandezas fundamentais e métodos de avaliação", NP ISO 1996-2 (2011) "Acústica. Descrição, 

medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 2: Determinação dos níveis de p ressão sonora do ruído 

ambiente" e com o estabelecido no D.L. 9/2007 de 17 de Janeiro (Regulamento Geral do Ruído).  

 

Nesta legislação é estipulado os valores limites em função do tipo de zona, sendo estas zonas definidas 

como: 

 Zonas sensíveis: “áreas definidas em plano de ordenamento do território como vocacionada para 

uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou 

previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a 
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população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 

funcionamento nocturno”; 

 Zonas mistas: “áreas definidas em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação 

seja afecta a outros uso, existentes ou previstos, para além dos referidos a definição de zona 

sensível”. 

 

Assim, de acordo com o artigo 11 do D.L. 9/2007 de 17 de Janeiro, os valores limites a respeitar para as 

zonas atrás referenciadas são: 

 As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

 As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln. 

 

Ainda no mesmo diploma legal são estabelecidos os períodos de referência a considerar nas medições 

de ruido, sendo este dividido em três períodos de medição: 

 Período diurno: 7:00 – 20:00 horas; 

 Período do entardecer: 20:00 – 23:00 horas; 

 Período noturno: 23:00 – 7:00 horas. 

 

Os valores limite de ruído são estabelecidos de acordo com o tipo de zona considerado, expressos pelo 

indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (LRden) e pelo indicador de ruído nocturno (Ln). O 

parâmetro LRden é dado pela expressão seguinte: 
















10

10

10

5

10
24

1 108103101310
Re RnRd LLL

Rden LogL  

onde:  

LRd é o nível de avaliação do período diurno, incluindo as correções devido às características das fontes 

sonoras e do som por estas emitido 
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LRe é o nível de avaliação do período entardecer, incluindo as correções devido às características das 

fontes sonoras e do som por estas emitido 

LRn é o nível de avaliação do período noturno, incluindo as correções devido às características das 

fontes sonoras e do som por estas emitido 

 

 

1.7.3. Caracterização do ambiente acústico local  

 

1.7.3.1.  Recetores potenciais de ruído 

 

A área envolvente ao local de implantação da ZLE apresenta uma fraca ocupação, existindo apenas 

contígua à ZLE a estrada nacional EN233, áreas incultas e alguns terrenos com ocupação agrícola e 

industrial (duas unidades industriais dentro do limite da ZLE) e algumas habitações dispersas. 

 

Na envolvente à Zona de Localização Empresarial as localidades mais próximas que se encontram são, 

Quintas de São Bartolomeu, a 1,3 Km para Este, a cidade do Sabugal a 2,6 Km, no sentido SE, e a 

povoação do Espinhal a cerca de 1,7 Km, para Oeste, tal como se pode observar no mapa da figura 

III.16. 

 

1.7.3.2.  Fontes ruidosas existentes 

 

As fontes ruidosas atualmente existentes são as vias de comunicação existentes junto à zona em 

estudo, mais concretamente a EN233 que tem um tráfego não muito elevado e estradas municipais,  

assim como as duas unidades industriais já instaladas, embora uma delas (CIRVA) tenha uma atividade 

bastante reduzida e esporádica. 
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Figura III. 16 – Localização dos pontos de medição do ruído. 
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1.7.3.3.  Metodologia de estudo 

 

A metodologia seguida compreendeu um reconhecimento prévio da zona envolvente do local de 

implantação da ZLE, por forma a selecionar locais apropriados para a realização de medições de ruído, 

de modo a se poder caracterizar de forma adequada a situação existente relativamente a este descritor. 

 

As medições realizadas foram efetuadas nos três períodos de referência, de modo a ser possível 

determinar o indicador LRden e compará-lo aos valores limites estipulados na legislação aplicável.  

 

As medições foram efetuadas tendo em atenção as recomendações contidas na legislação e normativas 

existentes, nomeadamente NP ISO 1996-1 (2011) – "Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído 

ambiente. Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de avaliação", NP ISO 1996-2 (2011) "Acústica. 

Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 2: Determinação dos níveis de p ressão sonora 

do ruído ambiente" e D.L. 9/2007 de 17 de Janeiro (Regulamento Geral do Ruído), tendo-se realizado 

medições que no seu conjunto, foram considerados representativos dos intervalos de tempo de 

referência. 

 

Relativamente à técnica de medição, optou-se por se utilizar uma técnica de amostragem com intervalos 

de tempo considerados representativos, razão pela qual se optou por efetuar uma amostragem em 

período de 30+30 minutos, considerando-se deste modo este um período de referência válido. 

 

Relativamente ao procedimento de leitura propriamente dito, o microfone foi colocado a uma altura de 

1,5 m acima do solo, afastado mais de 3,5 m de qualquer superfície refletora , e respeitando as demais 

recomendações constantes nos documentos normativos atrás referidos. A medição foi efetuada com um 

Sonómetro Analisador Classe 1 - RION NA27, Numero de Série: 11042320, O sonómetro foi aferido 

antes e depois de se efetuarem as medidas, com recurso ao calibrador acústico RION NC-74. O desvio 

encontrado entre estas duas verificações foi sempre inferior a 0,5dB.  
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1.7.3.4.  Apresentação e interpretação dos resultados 

 

Os diversos locais de medição de ruido apresentam-se localizados no mapa da Figura III.16, sendo que 

a descrição sucinta dos locais é apresentada no Quadro III.10. 

 

Em cada ponto de medição foram efetuadas medições correspondentes aos três períodos de referência 

(diurno, entardecer e noturno), sendo os resultados obtidos apresentados  no Quadro III.11. 

 

Quadro III.10 - Locais de medição de ruído selecionados. 

PONTO DE 

MEDIÇÃO 
DESCRIÇÃO FOTOGRAFIA 

1 
 

Este ponto de medição situa-se à 
entrada da zona em estudo, junto às 
duas instalações já existentes. Aqui as 
fontes de ruído são a EN233 e as 
instalações existentes. 

 

2 
 

Este ponto de medição situa-se dentro 
da zona em estudo, junto ao limite das 
infraestruturas viárias já existentes. 
Aqui as fontes de ruído são a EN233 e 
as instalações existentes. 

 

3 
 

Este ponto de medição situa-se dentro 
da zona em estudo. Aqui as fontes de 
ruído são a EN233 e as instalações 
existentes. 
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PONTO DE 

MEDIÇÃO 
DESCRIÇÃO FOTOGRAFIA 

4 
 

Este ponto de medição situa-se junto a 
um recetor sensível situado perto da 
rotunda de acesso ao terreno em 
estudo. Aqui as fontes de ruído são a 
EN233 e as instalações existentes. 

 

5 
 

Este ponto de medição situa-se junto à 
localidade de Quintas de São 
Bartolomeu a cerca de1,3 km da área 
em estudo. A fonte de ruído principal 
neste local é o tráfego de viaturas dos 
habitantes. 

 

6 
 

Este ponto de medição situa-se junto à 
localidade de Espinhal a cerca de 1,7 
km da área em estudo. A fonte de ruído 
principal neste local é o tráfego de 
viaturas na estrada municipal. 

 

 

Quadro III.11 –  Valores das medições efetuadas para os diferentes períodos de referência.  

Ponto Período do dia LAeqT dB(A) 

1 

Diurno 54,7 

Entardecer 52,9 

Nocturno 44,7 

2 

Diurno 41,1 

Entardecer 40,0 

Nocturno 33,9 

3 

Diurno 41,8 

Entardecer 39,1 
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Ponto Período do dia LAeqT dB(A) 

Nocturno 33,5 

4 

Diurno 53,7 

Entardecer 50,8 

Nocturno 40,7 

5 

Diurno 53,2 

Entardecer 57,8 

Nocturno 38,0 

6 

Diurno 53,8 

Entardecer 57,0 

Nocturno 43,4 

 

De acordo com o n.º 1 do Artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído constante do D.L. 9/2007  devem 

ser respeitados os valores limites de exposição de acordo com a classificação de uma zona como mista 

ou sensível, para os indicadores de ruído Lden (valor que corresponde a LRden) e Ln (valor que 

corresponde a LRn). Os valores limites de exposição dos parâmetros atrás referidos são os constantes 

no Quadro III.12. 

 

Quadro III.12 –  Indicadores de ruído e comparação com limites de exposição 

Ponto Indicador dB(A) 
Valor limite 

zonas mistas dB(A) 

1 

Lden 55,2 65 

Ln 44,7 55 

2 Lden 42,8 65 
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Ponto Indicador dB(A) 
Valor limite 

zonas mistas dB(A) 

Ln 33,9 55 

3 

Lden 42,8 65 

Ln 33,5 55 

4 

Lden 53,3 65 

Ln 40,7 55 

5 

Lden 55,7 65 

Ln 38,0 55 

6 

Lden 56,0 65 

Ln 43,4 55 

 

Em função de não se ter conhecimento da existência, no âmbito dos instrumentos de gestão territorial 

regionais da zona de estudo, da definição de zonamento acústico nos termos do D.L. 9/2007 e ainda 

tendo em atenção o n.º 2 do Artigo 11 do mesmo diploma, optou-se com base no reconhecimento “in 

situ” do local de medição, por avaliar os recetores sensíveis relativamente aos limites definidos para 

zonas mistas. 

 

Da análise do quadro anterior pode-se constatar que todos os pontos de medição cumprem os valores 

limites relativamente a zonas mistas, não apresentando em nenhuma local valores Lden ou Ln acima 

desses limites. De referir até que em alguns dos pontos os valores estão abaixo dos limites para zonas 

sensíveis. 

 

Não será de prever que a instalação futura das diversas industrias e serviços na ZLE venha provocar 

um aumento dos níveis de ruído, ao ponto de colocar em causa os limites legais existentes, ainda mais 
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tendo em atenção que a própria instalação dessas empresas terá de cumprir determinados critérios 

técnicos de construção visando a minimização dessas emissões. 
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1.8. FLORA E VEGETAÇÃO 

1.8.1. Introdução 

 

A área da ZLE do Sabugal apresenta um coberto vegetal com poucos elementos arbóreos, composto 

maioritariamente por vegetação arbustiva e herbácea, devido ao grande incêndio ocorrido no ano de 

2009, modificando praticamente toda a área de estudo em terrenos incultos com mato e maciços 

rochosos. 

 

A área de estudo não se encontra abrangida por nenhuma área classificada, nem por sistemas de 

conservação da natureza, quer nacionais quer europeus. A área sensível mais próxima situa-se a 3 km, 

e corresponde ao Sítio de Importância Comunitária (SIC) – PTCON004 Sítio Malcata, e a 9 km da Zona 

de Proteção Especial (ZPE) da Rede Natura 2000 – PTZPE0007 Serra da Malcata, localizada a sueste 

da área em estudo.  

 

A caracterização da vegetação e a identificação da situação de referência baseia-se em visitas e 

trabalho de campo e através de pesquisa bibliográfica e cartográfica, no sentido de identificar a flora 

existente e verificar a existência ou não de espécies prioritárias e de RELAPE, isto é, espécies Raras, 

Endémicas, Localizadas, Ameaçadas e em Perigo de Extinção.  

 

Pretende-se também, no presente descritor identificar e enquadrar a área de estudo biogeograficamente  

e identificar a região fitogeográfica predominante. 

 

 

1.8.2. Enquadramento biogeográfico 

 

O enquadramento biogeográfico pretende caracterizar a distribuição dos seres vivos na terra, isto é, 

relaciona o meio físico do território com o meio biológico. A caracterização  e a delimitação das unidades 
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biogeográficas relacionam os vários factores edáficos e climáticos, onde se destaca o clima, o tipo de 

solo, o uso do solo, localização geográfica e a composição da vegetação potencial existente.  

 

A área de estudo da localização da ZLE do Sabugal enquadra-se nos seguintes níveis biogeográficos1: 

 

■ Reino: Holártico 

■ Região: Mediterrânica 

■ Sub-região: Mediterrânica Ocidental 

■ Superprovíncia: Mediterrânica-Ibero-Atlântica 

■ Província: Carpetano-Ibérico-Leonesa 

■ Sector: Lusitano-Duriense 

■ Superdistrito: Altibeirense 

 

De um modo geral, a Região Mediterrânica é caracterizada por possuir um clima em que escasseiam as 

chuvas no verão, pelo menos durante dois meses, podendo no entanto, haver excesso de água noutras 

estações. Nesta região, desde que o clima não seja frio (devido à altitude) ou seco, observam-se 

bosques e matagais de árvores e arbustos de folhas planas, pequenas, coriáceas e persistentes 

(esclerófilas). 2 

 

A Superprovíncia Mediterrânica-Ibero-Atlântica é caracterizada por solos derivados de substratos 

siliciosos surgindo, localizadamente, sedimentos calcários, dolomíticos e areníticos do Mesozóico, a sua 

vegetação alberga uma flora antiga e rica em endemismos, que devido à grande diversidade 

                                                           
1  Costa et al., 1998 
2  Costa et al., 1998 
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bioclimática e à complexidade da sua paleo-história possui vegetação potencial e subserial altamente 

individualizada e particularizada.  1 

 

A Província Carpetano-Ibérico-Leonesa é dominada pela bacia hidrográfica do Rio Douro, inclui a maior 

parte de Trás-os-Montes e uma parte significativada Beira Alta. Nesta província dominam as rochas 

siliciosas câmbricas e pré-câmbricas, sobressaindo os xistos do complexo xisto-grauváquico e os 

granitos hercínicos. A vegetação climácica é constituída por carvalhais de Quercus pyrenaica da 

subaliança Quercenion pyrenaica, sobreirais do Quercion broteroi e mais raramente azinhais.  2  

  

O Sector Lusitano-Duriense é caracterizado fisiograficamente pela peneplanície da Meseta Norte e pela 

rede de drenagem da bacia hidrográfica do Rio Douro, e fitossociológicamente  pela presença de 

bosques climatófilos mesomediterrânicos de sobreiro, mistos com Juniperus oxycedrus sob ombroclima 

sub-húmido-seco, que atingem, localizadamente, o andar supramediterrânico em posições 

edafoxerófilas. Este sector possui uma flora muito diversa mas pobre em endemismos. 3 

 

O Superdistrito Altibeirense é constituído pela área planáltica localizada a sul do Superdistrito Terra -

Quente, entre os vales dos rios Távora e do Côa, a norte da Serra da Malcata, incluindo a Serra de 

Penedono e parte da falda leste da Serra da Estrela. É uma área predominantemente granítica e 

supramediterrânica de ombroclima sub-húmido. Os bosques climatófilos deste superdistrito enquadram-

se no Genisto falcatae-Quercetum pyrenaica sendo as suas etapas de substituição mais evidentes os 

giestais do Lavandulo sampaioanae-Cytisetum multiflori e os urzais do Halimietum alyssoido-ocymoidis 

e do Genistello tridentatae-Ericetum aragonensis. 4  

 

                                                           
1  Costa et al., 1998 
2  Costa et al., 1998 
3  Costa et al., 1998 
4  Costa et al., 1998 
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Fonte: Extracto da Carta Biogeográfica de Portugal, à escala 1:100 000  

Figura III. 17 – Enquadramento biogeográfico da Zona de Localização Empresarial do 
Sabugal   

 

Salienta-se ainda, que a área de estudo se localiza no andar ecológico – Montano, cuja altitude está 

compreendida entre os 700 a 1000 m, localiza-se na zona fitoclimática Subatlântica e a zona 

fitogeográfica predominante é a Zona Norte – Terra Fria. 

 

 

1.8.3. Flora e Vegetação 

 

A estrutura e a biodiversidade de um carvalhal são bastante variadas e elevadas, quando este se 

encontra em pleno estado de desenvolvimento e equilíbrio, dependendo de  diversos factores para 

atingir esse nível, nomeadamente, o tipo de solo, o clima, a sua localização biogeográfica, o seu 

desenvolvimento e a sua gestão. Mas, o carvalhal está também severamente sujeito a grandes 

perturbações e alterações, principalmente aos incêndios, tempestades, competição entre espécies, 

senescência, ao pastoreio intensivo e à actividade humana.  
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A diversidade florística da ZLE do Sabugal era caracterizada fundamentalmente por pinhal e carvalhal, 

que foi fortemente destruída no grande incêndio ocorrido em 2009, destruindo praticamente todo o 

coberto vegetal existente, restando apenas alguns elementos remanescentes isolados, isto é, apenas 

resistiram ao fogo alguns exemplares de Pinheiro bravo (Pinus pinaster) e de Carvalho negral (Quercus 

pyrenaica). 

 

Actualmente, como consequência da sucessiva erosão do solo e destruição do coberto vegetal, verifica -

se a existência de inumeros afloramentos rochosos, a ocupação da área ardida por matos e nas 

clareiras e orlas dos matos por vegetação herbácea, regista-se ainda uma abundante rebentação 

vegetativa do carvalhal. A regeneração do coberto vegetal da ZLE é ainda perturbada por um pastoreio 

de passagem, isto é, pastoreio caracterizado pelo facto de os rebanhos apenas atravessarem os trilhos 

existentes na área de intervenção, trilhos de ligação entre as áreas de pastoreio intensivo e as zonas de 

abrigo.  

 

Através de várias visitas de campos, os dados recolhidos permitiram identificar 97 espécies, distribuídas 

por 47 familias (ver Anexo 11). Salienta-se a existência de apenas 2 espécies do estrato arbóreo, 9 

espécies do estrato arbustivo e a maior representatividade na área de estudo são espécies 

pertencentes à vegetação herbácea, cogumelos e fetos (pteridófitas), com 86 espécies identificadas. As 

famílias mais bem representadas são as seguintes: Fagaceae, Fabaceae, Asteraceae, Brassicaceae, 

Poaceae, Plantaginaceae, Lamiaceae e Rosaceae. 

 

Em relação à vegetação arbustiva dos matos e do sub-coberto do carvalhal e pinhal existentes na ZLE, 

as espécies com maior abundância são: Cytisus multiflorus (Giesta-branca), Cytisus striatus (Giesta-

das-serras), Genista florida (Giesta-piorneira), Genista falcata (Tojo-gadanho), Lavandula pedunculata 

subsp. Sampaiana (Rosmaninho) e Rubus sp. (Silva). 

 

Como atrás foi referido, as famílias do estrato herbáceo são a que têm maior representatividade, no 

entanto, as espécies que têm maiores distribuição e frequência são as seguintes: Thapsia vilosa 

(Tápsia), Cirsium vulgare (Cardo-roxo), Leucanthemopsis flaveola, Hypochaeris radicata L. (Leiteiriga), 

Senecio vulgaris L. (Tasneirinha), Chrysanthemum leucanthemum (Malmequer-bravo), Achillea millefolium L. 
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(Erva-carpinteira), Sonchus asper (Serralha-áspera), Onopordum acanthium (Acanto-bastardo), Capsella 

bursa-pastoris (Bolsa-de-pastor), Lepidium heterophyllum (Lepídio), Brassica barrelieri (Labresto-de-flor-

amarela), Coincya monensis (Saramago-de-bico-recurvo), Campanula lusitânica (Campainha), Umbilicus 

rupestres (Umbigo-de-venus), Silene latifólia (Assobios), Vicia sativa (Ervilhaça-comum), Teucrium 

scorodonia (Salva-bastarda), Lamium purpureum L. (Urtiga), Digitalis thapsi (Dedaleira), Plantago lanceolata 

(Erva-de-ovelha), Stipa gigantea (Baracejo), Potentilla erecta (Potentilha) e Verbascum pulverulentum 

(Verbasco-pulverulento). 

 

Salienta-se ainda, de acordo com a legislação em vigor, principalmente da análise da lista de Espécies 

Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção (RELAPE), que existem famílias 

presentes na ZLE que se encontram na lista, mas não existe nenhuma espécie identificada que tenha 

algum estatuto de proteção. 

 

 

1.8.4. Conclusão  

 

Concluindo, na área de intervenção foram identificadas 97 espécies, não se registando espécies com 

caracter conservacionista ou abrangidas por diplomas de protecção. A vegetação é maioritariamente do 

estrato herbáceo e arbustivo, com presença apenas de elementos arbóreos isolados, dispersos pela 

Zona de Localização Empresarial do Sabugal. 

 

O coberto vegetal apresenta-se bastante alterado e perturbado, devido a sucessivos factores de 

perturbação, salientando o grande incêndio ocorrido em 2009, e actualmente pelo pastoreio e a 

actividade humana, realçando principalmente o pisoteio, o movimento de terras e o corte de espécies. 
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1.9. FAUNA E BIÓTOPOS 

 

1.9.1. Introdução 

 

A biodiversidade e riqueza faunística resultam de vários factores, e encontram-se profundamente 

ligadas ao tipo e características do coberto vegetal existente, respondendo também às sucessivas 

alterações e perturações da vegetação, reforçando que na ZLE se encontra bastante alterada. Os 

registos da fauna na área de localização da ZLE são bastante escassos, não existindo bibliografia 

disponível de possíveis levantamentos e registos.  

 

 

1.9.2. Metodologia 

 

Tendo em conta, que a bibliografia faunística disponível descreve a possível presença de espécies com 

um determinado coberto vegetal, como carvalhal e pinhal, coberto que actualmente se encontra 

perturbado e fortemente alterado. 

 

A metodologia utilizada na caracterização da situação de referência da fauna baseou-se 

fundamentalmente por prospecções de campo, para a identificação e inventariação das espécies 

existentes, bem como a identificação dos biótopos existentes. 

 

 

1.9.2.1.  Legislação e critérios de avaliação e idenficação da fauna 

 

Após o registo das espécies faunísticas existentes na área de intervenção, procedeu-se à identificação 

e avaliação, como também à importância das diversas comunidades, em prol da sua conservação e 

protecção, salientando as normas e a legislação em vigor, nomeadamente: 
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 Anexo II da Convenção de Berna – Anexo da Convenção que inclui o elenco das espécies da 

fauna estritamente protegidas (Convenção ratificada por Portugal pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 

23 de Julho, e regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro); 

 Anexo III da Convenção de Berna – Anexo da Convenção que inclui o elenco das espécies 

protegidas da fauna (Convenção ratificada por Portugal pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de 

Julho, e regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro); 

 Anexos A-I, A-III, B-II, B-IV, B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro; 

 Anexos I e II da Convenção de CITES – Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora 

Selvagens Ameaçadas de Extinção (Decreto n.º 50/80, de 23 de Julho - aprovação da 

Convenção de Washington; Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de Abril - regulamenta a aplicação da 

Convenção em Portugal; Portaria n.º 352/92, de 19 de Novembro) ; 

 Anexos I e II da Convenção de Bona - Conservação das Espécies Migratórias Pertencentes à 

Fauna Selvagem, rectificada pelo decreto-lei n.º 103/80, de 11 de Outubro;  

 Importância cinegética das espécies existentes; 

 Distribuição e abundancia das espécies existentes. 

 

 

1.9.3. Biótopos 

 

Efetuou-se na área de intervenção várias visitas de campo, onde se identificou algumas espécies da 

fauna, bemo como a identificação dos distintos biótopos existentes. No seguimento da informação 

recolhida foi possível classificar os seguintes biótopos existentes na ZLE:  

 

 Matos (M) – Este biótopo existe na área de estudo numa extensão significativa, ocupando cerca 

de 40% do total da área, e é caracterizado principalmente pela presença de espécies arbustivas, 

realçando a presença de Cytisus multiflorus (Giesta-branca), Cytisus striatus (Giesta-das-
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serras), Genista falcata (Tojo-gadanho) e Rubus sp. (Silva). Este biótopo ocupa também 

parcialmente zonas de alguns afloramentos rochosos; (Figura III.18) 

 Clareiras e Orla do mato (CO) – Este biótopo é caracterizado fundamentalmente pela presença 

de prados com espécies herbáceas, localizado no interior do mato e/ou na sua envolvente, 

ocupa cerca de 15% da área de intervenção, é representado principalmente por manchas de 

Lavandula pedunculata subsp. Sampaiana (Rosmaninho), Stipa gigantea (Baracejo), Thapsia 

vilosa (Tápsia), Leucanthemopsis flaveola e Chrysanthemum leucanthemum (Malmequer-bravo); 

(Figura III.19) 

 Afloramentos Rochosos (AR) – Este biótopo ocupa cerca de 25% da área de estudo, 

caracterizado por maçicos e afloramentos rochosos graníticos, que devido aos diversos factores 

de erosão a sua área tende a aumentar. É caracterizado pela presença de vegetação rupícola 

que na sua maioria pertence ao estrato herbáceo. (Figura III.20) 

 Área Urbanizada (AU) – Este “biótopo” ou esta área particular ocupa cerca de 20% do total da 

área, é caracterizado pela presença de dois lotes industriais e pela rede de infraestruturas 

existentes, realçando toda a estrutura da rede viária. (Figura III.21) 

 

 

             

Figura III. 18 - Mato na área de estudo. 
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Figura III. 19 - Clareiras na área de estudo. 

 

 

           

Figura III. 20 –  Afloramentos rochosos. 
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Figura III. 21 – Área urbanizada existente 

 

 

1.9.4.  Fauna 

 

A identificação e registo de espécies faunísticas são muitas vezes dificultadas pela complexidade dos 

diversos ciclos biológicos característicos de cada espécie, ao longo do ano, influenciados por diversos 

factores, como o clima, os recursos alimentares existentes, a sua mobilidade, isto é, se tem carácter 

residente ou migratório, etc.  

 

Através das prospeções de campo realizadas, foi possível identificar e registar 24 espéc ies, distribuídas 

por 20 familias, salientando a presença de 4 Classes e 11 Ordens. As espécies identificadas encontram-

se agrupadas por classes, sendo indicado para cada espécie a sua Ordem, Família, Nome científico e o 

seu Nome comum. 

 

1.9.4.1.  Mamíferos 

 

O registo e identificação de espécies de mamíferos tiveram como base as várias visitas de campo, onde 

foi possível apenas identificar a presença de uma espécie desta classe, nomeadamente, Oryctolagus 

cuniculus (Coelho-bravo).  
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Esta espécie apresenta um estado de conservação de Quase Ameaçado (NT), e de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 227-B/2000, de 15 de Setembro é considerada caça menor. 

 

Quadro III.13 - Espécie de mamíferos registados durante a prospeção de campo 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR ORDEM FAMILIA 

Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo Lagomorpha Leporidae 

 

 

1.9.4.2.  Aves 

 

A identificação das espécies de aves baseou-se nas prospeções de campo, identificou-se 5 espécies, 

distribuídas por 4 famílias. A investigação e monitorização das aves têm-se revelado fundamental como 

indicador da qualidade ambiental e como referência na detecção de determinadas alterações sofridas 

pelo meio.1 

 

Em relação ao estado de conservação das espécies, todas apresentam um estado de Pouco 

Preocupante (LC). 

 

Quadro III.14 - Espécies de aves registadas durante a prospeção de campo 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR ORDEM FAMILIA 

Alauda arvensis Laverca Passeriformes Alaudidae 

Corvus corone Gralha-preta Passeriformes Corvidae 

Saxicola rubicola Cartaxo-comum Passeriformes Muscicapidae 

                                                           
1  Vicente et. al, 1999 
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NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR ORDEM FAMILIA 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo-preto Passeriformes Muscicapidae 

Sylvia undata Felosa-do-mato Passeriformes Sylviidae 

 

Das 5 espécies identificadas apenas a Sylvia undata (Felosa-do-mato) está incluída no Anexo A-I da 

Convenção de CITES, que identifica as espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação 

requer a designação de zonas de protecção especial, que pelo facto de o seu estado de conservação 

ser pouco preocupante, deverá existir uma preocupação com a sua protecção.  

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 227-B/2000, de 15 de Setembro apenas a espécie Corvus corone 

(Gralha-preta) é considerada caça menor. 

 

1.9.4.3.  Insectos 

 

A identificação das espécies da Classe Insecta baseou-se nas prospeções de campo, identificou-se no 

total 17 espécies, distribuídas por 8 Ordens e por 14 famílias. Na área de intervenção foram registadas 

3 espécies de borboletas, 3 espécies de acridídeos, 2 espécies de formigas, 3 espécies de coleópteros 

e outras 6 espécies de insectos. 

 

Quadro III.15 - Espécies de borboletas registadas durante a prospeção de campo 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR ORDEM FAMILIA 

Zerynthia rumina Borboleta-carnaval Lepidoptera Papilionidae 

Synaphe moldavica  Lepidoptera Pyralidae 

Pieris brassicae Borboleta-das-couves Lepidoptera Pieridae 
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Quadro III.16 - Espécies de gafanhotos registados durante a prospeção de campo 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR ORDEM FAMILIA 

Tettigonia viridissima Gafanhoto Orthoptera Tettigoniidae 

Omocestus panteli  Orthoptera Acrididae 

Omocestus raymondi  Orthoptera Acrididae 

 

Quadro III.17 - Espécies de formigas registadas durante a prospeção de campo 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR ORDEM FAMILIA 

Cataglyphis hispanicus Formiga Hymenoptera Formicidae 

Camponotus sylvaticus Formiga Hymenoptera Formicidae 

 

Quadro III.18 - Espécies de coleópteros registados durante a prospeção de campo 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR ORDEM FAMILIA 

Anthaxia hungarica Escaravelho Coleoptera Buprestidae 

Akimerus schaefferi Escaravelho Coleoptera Cerambycidae 

Mesochelidura occidentalis Bicha-cadela Coleoptera Forficulidae 

 

Quadro III.19 - Espécies de outros insectos registados durante a prospeção de campo 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR ORDEM FAMILIA 

Cynips tozae Vespa-das-galhas Diptera Cecidomyiidae 

Cicada barbara lusitanica Cigarra  Hemiptera Cicadidae 

Andricus quercustozae  Hymenoptera Cynipidae 

Panorpa communis Mosca escorpião Mecoptera Panorpidae 
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NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR ORDEM FAMILIA 

Myathropa florea Mosca das flores Diptera Syrphidae 

Eristalis tenax  Diptera Syrphidae 

 

 

1.9.4.4.  Aracnídeos 

 

O registo e identificação de espécies de aranhas tiveram como base as propeções de campo, onde foi 

possível apenas identificar a presença de uma espécie desta classe, nomeadamente, Micrommata 

ligurina (Nómada-das-ervas-mediterrânicas).  

 

Quadro III.20 - Espécie de mamíferos registados durante a prospeção de campo 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR ORDEM FAMILIA 

Micrommata ligurina 
Nómada-das-ervas-

mediterrânicas Araneae Sparassidae 

 

 

1.9.5. Conclusão  

 

Ao longo do tempo, na área de intervenção tem-se verificado vários factores de perturbação, 

principalmente a alteração do seu coberto vegetal, condicionando as condições favoráveis para a 

permanência de espécies residentes e simultaneamente o aparecimento de outras espécies. No 

seguimento das propeções de campo foi possível registar e identificar 24 espécies, que algumas se 

encontram na área de intervenção apenas com carácter de passagem. 

 

Concluindo, actualmente das espécies faunísticas identificadas, nenhuma tem estatuto ou estado de 

conservação ao nível nacional e internacional. 
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1.10. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITETÓNICO 

1.10.1. Introdução  

 

Pretende-se caracterizar e identificar neste descritor quaisquer elementos com interesse arquitetónico, 

arqueológico, histórico e cultural existente na área de estudo, considerando como elementos passiveis 

de interesse e preservação os monumentos, sítios, conjuntos arquitetónicos, achados isolados, achados 

dispersos e construções, como também quaisquer vestígios de natureza topográfica, toponímica e 

etnográfica. 

 

A ZLE do Sabugal localiza-se no Alto do Espinhal, na freguesia de Quintas de S. Bartolomeu, apenas a 

2.6 Km do Sabugal, no concelho do Sabugal. Dos vários reconhecimentos “in situ” efetuados ao longo 

deste estudo, não foi identificada a presença de quaisquer vestígios que possam indiciar aqui a 

existência de património arqueológico e/ou arquitetónico, no entanto o concelho do Sabugal possui um 

vasto e rico património arqueológico e arquitetónico, com presença de elementos de vários períodos, 

nomeadamente, Pré-história, Proto-história, período Romano e Medieval, este último com grande 

expressão. 

 

Localizam-se ainda no concelho do Sabugal a aldeia histórica de Sortelha, bem como, monumentos e 

imóveis com estatuto de proteção, valor cultural e em vias de classificação, que segundo informação da 

Direção Geral do Património Cultural (DGPC), salientam-se principalmente os seguintes:  

 

  ■ Monumento Nacional: 

    - Castelo do Sabugal e restos da respectiva muralha; 

    - Castelo de Sortelha; 

    - Castelo de Alfaiates. 

 

■ Imóvel de Interesse Público: 
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  - Pelourinhos de Sortelha, do Sabugal, de Vila do Touro, de Alfaiates e de Vilar Maior ; 

  - Pedra gravada com a medida de comprimento – Côvado; 

  - Cruzeiro de Sacaparte (Alfaiates); 

  - Ponte de Sequeiros (Vale Longo); 

  - Castelo de Vilar Maior; 

  - Igreja românica de Santa Maria do Castelo de Vilar Maior;  

  - Ponte antiga da Aldeia da Ponte. 

 

■ Imóvel de Interesse Municipal: 

  - Cruzeiro da Aldeia da Ponte. 

 

■ Em vias de classificação: 

- Ponte medieval sobre o Rio Cesarão. 

 

Geologicamente a Zona de Localização Empresarial do Sabugal insere-se na formação constituída por 

granito monzonítico, de grão muito grosseiro, frequentemente porfiróide, por vezes fácies sieníticas, e 

encontra-se na fronteira com a formação geológica formada pelo complexo xisto-grauváquico, formação 

onde se localiza a cidade do Sabugal. 

 

A Figura III. 22 apresenta a localização da ZLE do Sabugal, com uma área de incidência directa que 

ocupa aproximadamente 30,5 ha.  
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Figura III. 22 -  Área de Incidência Directa do projecto da ZLE do Sabugal  

  

1.10.2. Metodologia 

 

A metodologia adoptada para a caracterização do Património Arqueológico e Arquitetónico tem como 

principal base a informação e directrizes da Direção Geral do Património Cultural (DGPC), 

nomeadamente, a circular “Termos de Referência para o descritor Património Arqueológico em Estudos 

de Impacte Ambiental”, de 10 de Setembro de 2004. 

 

Salienta-se, que a pesquisa documental da existência de vestígios com interesse tem como principal 

âmbito apenas a área de incidência direta do projeto. 
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1.10.3. Breve Enquadramento Histórico e Patrimonial 

 

O património arqueológico e arquitetónico está intrinsecamente ligado à sua história e  respetiva época, 

transmitindo e preservando valores históricos, culturais, sociais e naturais ao longo do tempo. O 

seguinte enquadramento histórico do concelho do Sabugal tem como suporte documental a informação 

do Município do Sabugal.  

 

“O Concelho do Sabugal integra-se na ampla unidade geográfica do Alto Côa, correspondente às terras 

irrigadas pelas linhas de água afluentes do curso superior deste rio. A região tem vindo a reve lar 

indícios de importante ocupação humana, desde a Antiguidade, apesar das suas condições naturais não 

serem as mais propícias ao assentamento populacional, pelo rigor do seu clima.  

 

Os vestígios mais antigos identificados neste território recuam ao Neolí tico e ao Calcolítico. Desde as 

referências às desaparecidas antas de Ruivós, Aldeia da Ribeira e Bendada, e a recentemente 

descoberta em Sacaparte (Alfaiates), às escavações realizadas no centro histórico do Sabugal (onde se 

obteve cerâmica com decoração penteada e picotada, artefactos lascados de sílex, machados e enxós, 

e um machado de cobre) e no habitat das Carvalheiras (Casteleiro), cujas datações de C14 

provenientes de amostras aí obtidas proporcionaram uma datação rigorosa de meados do III milénio 

a.C., possuíndo uma ampla panorâmica da presença das primeiras comunidades humanas na região.  

 

A ocupação humana foi pródiga sobretudo na Idade do Bronze, à qual são atribuídos diversos povoados 

de altitude e inúmeros achados avulsos. Em Vilar Maior, no Sabugal, na Serra Gorda (Águas Belas), no 

Castelejo (Sortelha), no Cabeço das Fráguas (Pousafoles do Bispo), em Caria Talaya (Ruvina), em Vila 

do Touro, e em muitos outros topos de cabeços da região ocidental do Alto Côa, habitaram diversas 

comunidades pastoris, agrícolas e mineiras. A riqueza destas terras em mineração de estanho e cobre 

(matéria indispensável para a produção do bronze) consolidou a importância regional do Alto Côa. 

Deste período conhecem-se as mais belas peças arqueológicas, como as estelas decoradas dos Fóios 

e do Baraçal; a espada de Vilar Maior; os machados da Quarta-Feira, Soito e Lageosa da Raia e, 

recentemente, as gravuras rupestres de arte esquemática de Vilar Maior. (Seteira)  
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As comunidades da Idade do Ferro também ocuparam diversos relevos, deixando-nos vestígios dos 

seus povoados fortificados. Para além dos mais conhecidos castros da Serra das Vinhas (Penalobo), 

dos Castelos de Ozendo (Quadrazais), do Cabeço de São Cornélio (Sortelha) e da Serra da Opa 

(Casteleiro), destacam-se o Sabugal Velho (Aldeia Velha) e o próprio Sabugal. Desde cedo aqui terão 

existido dois povoados centralizadores de toda a região superior do Vale do Côa, seguramente devido à 

sua posição estratégica no território, onde as escavações revelaram uma grande riqueza material: 

artefactos metálicos e líticos, cerâmicas, contas de pasta vítrea e estruturas habitacionais circulares e 

rectangulares. 

 

Os romanos ocuparam, no final do séc. I a.C., o vale superior do rio Côa de forma militarmente 

planificada, através da força dos seus exércitos, ocupando o território por meio de guarnições em 

pequenos assentamentos militares que, nesta região, poderiam ter existido na actual freguesia de 

Aldeia de Santo António ou em Alfaiates. Nesta última povoação foi encontrada até uma i nscrição do 

Imperador Augusto que parece testemunhar um marco militar, dado que a sua cronologia é bastante 

recuada. 

 

São conhecidas numerosas estações arqueológicas da Época Clássica pelo restante Alto Côa, e alguns 

materiais, que demonstram a potencialidade da romanização desta região: aldeias, vici, villae, granjas e 

casais; calçadas e miliários. Destacam-se entre estes testemunhos romanos, a enorme quantidade de 

epígrafes votivas e funerárias que revelam a enorme aculturação romana da população indígena  local. 

 

Os dados históricos escasseiam com o declínio da civilização clássica e são raros os vestígios da 

passagem dos suevos, visigodos e árabes. Apenas alguns topónimos persistem na paisagem. Entre 

eles teríamos de destacar o cabeço de Caria Talaya (‘pousada-vigia’) e até o próprio nome de Alfaiates 

(possivelmente oriundo de Al-haet = ‘muralha’). 
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Os episódios históricos que ocorreram no Alto Côa tornam-se mais conhecidos com o início da 

reconquista cristã da Península Ibérica e a formação da nacionalidade por D. Afonso Henriques. 

Durante o seu reinado, o território foi consideravelmente alargado até ao rio Tejo, tendo o vale superior 

do rio Côa sido abrangido pelo seu esforço militar. 

 

Mas, nos finais do séc. XI, a nova investida Almorávida voltou a criar uma desestabilização e 

desagregação, rompendo o equilíbrio instaurado na região. Serão as comunidades leonesas, mais 

tarde, que irão, pouco a pouco, retomando estas terras do Alto Côa, repovoando-as e dando-lhe o 

ordenamento administrativo necessário. Os primeiros burgos desta região, logo após a reocupação, 

eram constituídos por comunidades autóctones e gentes oriundas do norte da Península, procurando 

novas terras. 

 

Assim, pelos finais do séc. XII, Afonso IX de Leão desanexa uma extensa área do termo de Ciudad 

Rodrigo e funda aí um novo concelho, escolhendo para sua sede a povoação do Sabugal. No seu termo 

integravam-se diversas aldeias que começavam a afirmar-se na região, como por exemplo Alfaiates, 

Vilar Maior, Caria Talaya e o Sabugal Velho. 

 

Um testemunho vivo do urbanismo, arquitectura e quotidiano das sociedades que aqui habitavam, neste 

período de domínio leonês, encontra-se no Sabugal Velho, cujo primitivo nome é ainda desconhecido. 

Com a sua intrincada linha dupla de muralhas, o seu urbanismo ortogonal, a importância da sua 

economia mineira e os seus vestígios materiais (cerâmica comum doméstica, mós circulares, ferragens, 

moedas, contas de colar e fivelas de cinturão), seria seguramente um dos centros populaci onais mais 

importantes da região do Rio Côa. 

 

Do lado português, a coroa e os municípios da Guarda e da Covilhã trataram também de alargar o 

território para sul, retomando terras aos mouros, como repovoando as terras mais ermas e ocupando 

territórios de posse indefinida com Leão. D. Sancho I fomenta o povoamento do novo lugar de Sortelha 

(retirado do termo da Covilhã), e mais tarde, o seu neto D. Sancho II outorga -lhe carta de foral (1229), 

passando a ser o concelho português confinante com o Sabugal leonês.  
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Mais a norte, em 1215, forma-se outro município português na margem esquerda do Côa, quando o 

concelho da Guarda concede aos Templários as terras de Touro, de forma a defendê-las e repovoá-las. 

Será o mestre da Ordem do Templo, D. Pedro Alvito, a conceder-lhe o foral em 1220, criando, desta 

forma, uma zona tampão nas terras de fronteira com Leão.  

 

Para fazer face a este castelo de Vila do Touro, o monarca leonês promoveu, do seu lado, a construção 

de uma fortaleza num cabeço sobranceiro à margem direita do rio Côa, denominado de Caria Tal aya 

(Ruvina). Aí fundou-se uma povoação, já desde os inícios do séc. XIII, que esteve para ser sede de 

concelho, mas que foi abandonada por volta do séc. XIV e as suas muralhas nunca foram concluídas 

(tal como a fortaleza de Vila do Touro), pois deixou por essa altura de ter importância estratégica e 

militar, com o avanço da fronteira para leste. 

 

O grande termo do Sabugal começou a ser espartilhado, na 1ª metade do séc. XIII, por dois outros 

concelhos recém-criados: a povoação de Alfaiates terá retirado o seu alfoz do Sabugal e delimitado o 

seu território, já antes de 1219; e Vilar Maior terá recebido Carta de Povoamento (retirando o seu alfoz, 

por sua vez, de Alfaiates), por volta de 1227. 

 

Estes três concelhos da margem direita do rio Côa serão integrados  no território português em 1296, 

após uma investida militar que D. Dinis efectua por estas terras, até Ciudad Rodrigo, justificando a 

legítima e ancestral posse destas terras, desde os tempos de Afonso Henriques. Esta desavença será 

sanada apenas com a assinatura do Tratado de Alcanizes entre D. Dinis e D. Fernando IV de Leão e 

Castela, em 1297. Com este acordo, a coroa portuguesa fica com a posse legítima e perpétua de todas 

as terras de Riba-Côa, sendo criado um novo limite fronteiriço que, praticamente,  se manterá até aos 

nossos dias. 

 

A partir de aqui, todo o vale superior do rio Côa e parte das terras baixas do Casteleiro e Bendada, 

serão divididas por cinco Vilas, sedes de concelho, guarnecidas de muralhas e castelos, cujo principal 

fomento de construção e reforma se deve ao rei D. Dinis e seus descendentes. 
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No final do século XIV, Riba-Côa é afectada pelas guerras fernandinas (1373-1383) e pela consequente 

luta pela restauração da nacionalidade (1383-84), sendo palco das invasões castelhanas e da tomada 

dos seus castelos. O Sabugal terá sido uma das últimas praças a ser devolvidas por Castela, já em 

1393, depois do Tratado de Lisboa entre as duas coroas. 

 

Nova e importante intervenção régia se faz sentir nesta região, mais tarde, com D. Manuel. Deve -se a 

este monarca, uma das maiores reformas políticas e administrativas dos cinco concelhos do Alto Côa. 

Em 1510, procede à concessão de novos forais a Sortelha, a Vila do Touro e a Vilar Maior e, 

posteriormente, em 1515, ao Sabugal e a Alfaiates. Nos seus castelos empreende reformas de 

melhoramento, ampliação e adaptação aos novos sistemas de artilharia militar do século XVI. Nestas 

localidades ainda é possível admirar os antigos Paços de Concelho, cadeias e respectivos pelourinhos, 

datados em grande parte deste período, que reflectem a pujança destas Vilas. (Castelo) 

 

O território estava também, todo ele, estruturado ao nível das vias de comunicação. Estes eixos ligavam 

a região à Guarda, a Salamanca, a Belmonte, à Covilhã e a Penamacor. A sua passagem sobre os rios 

e ribeiras era marcada pela construção de pontes de pedra, pontões e poldras. Algumas pontes podem 

ter origem romana, como a de Alfaiates (já desaparecida), a do Sabugal e a de Aldeia da Ponte. Outras 

serão de época medieval e moderna, como a de Vilar Maior e a de Sequeiros (única pelo seu torreão 

construído no séc. XVII, situada no local de passagem de uma via sobre o Côa).  

 

Lembramos ainda a grande repercussão político-militar que se deu nesta região durante as Guerras de 

Restauração contra Espanha (1640-1668), que exigiu a reorganização do exército português e a 

reconstrução de fortalezas, até à assinatura do tratado de paz definitivo. Este conflito causou danos e 

mortandades no Alto Côa durante quase três décadas. Muitas povoações ribacudanas foram até 

incendiadas pelos castelhanos. 

 

Próximo a Alfaiates, encontram-se as ruínas do antigo Convento de Sacaparte, de fundação no século 

XVIII, pertencente à Congregação dos Clérigos Agonizantes da Tomina, ligados à assistência aos 
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enfermos, dadas as propriedades curativas das suas águas. Em Aldeia da Ponte, para além de um 

cruzeiro setecentista, situa-se também o Colégio dos Marianos. Estes dois imóveis revelam a 

importância das tradições religiosas e do estabelecimento de algumas ordens monásticas em R ibacôa, 

seguramente associadas à passagem de algumas grandes vias pela região.  

 

No âmbito da Guerra Peninsular (1807-1814), esta região foi palco da travessia das tropas francesas de 

Napoleão. Na derradeira invasão napoleónica ao território português, na tentativa frustrada de 

conquistar Lisboa, após a retirada, as tropas francesas sofreram uma pesada derrota infligida pelas 

tropas luso-inglesas já nas proximidades do Sabugal, na Batalha do Gravato (1811). Pelo caminho, a 

enorme massa de soldados esfomeados iam delapidando as aldeias dos seus bens e habitantes. 

(Castelo) 

 

Nos meados do século XIX, a reforma administrativa de Mouzinho da Silveira dividiu o território nacional 

em províncias, comarcas, concelhos e freguesias. Esta política provocou no Alto Côa a extinção dos 

concelhos de Alfaiates e Vila do Touro em 1836, e de Sortelha e Vilar Maior em 1855, sendo todos 

integrados no grande concelho do Sabugal. Este município passou a ter 40 freguesias, com outras 

numerosas pequenas povoações e quintas. Os Paços de Concelho destas antigas Vilas foram então 

convertidos em escolas públicas, e as prisões fechadas, como foi o caso de Vilar Maior e Sortelha, 

mantendo-se, porém, os monumentos representativos da sua primitiva municipalidade – património 

classificado da nossa região.” 1 

 

1.10.4. Pesquisa Documental 

 

A pesquisa documental tem como âmbito apenas a área de intervenção, no sentido de verificar a 

existência de património existente na área de incidência directa do projeto, no entanto, a pesquisa teve 

como base a informação do Direção Geral do Património Cultural (DGCP), o Plano Director Municipal 

(PDM) do Sabugal, bibliografia histórica e arqueológica,  cartografia, diversos estudos e visitas de 

campo.  

                                                           
1  História do Concelho, Municipio do Sabugal, www.cm-sabugal.pt 
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No Quadro III.21 apresenta-se de forma sucinta o tipo de fontes de informação e o resultado, isto é, se 

existe ou não ocorrências com interesse patrimonial na área de localização do projeto .  

 

Quadro III.21 - Síntese da pesquisa documental 

BASE DOCUMENTAL RESULTADO 

Base de dados e informação 
do DGPC 

Não existem ocorrências de interesse patrimonial na área de incidência directa do 
projeto. 

Bibliografia Histórica e 
Arqueológica 

Não existem ocorrências de interesse patrimonial na área de incidência directa do 
projeto. 

Instrumentos de 
planeamento – PDM 

Sabugal 

Não existem ocorrências de interesse patrimonial na área de incidência directa do 
projeto. 

Informação Cartográfica: 

- Carta Militar de Portugal 

- Carta geológica de 
Portugal  

Não existem ocorrências de interesse patrimonial na área de incidência directa do 
projeto. 

Bibliografia 
Na bibliografia consultada não se verificaram ocorrências de interesse patrimonial na 
área de incidência directa do projeto. 

Visitas de Campo Não existem ocorrências de interesse patrimonial. 

 

 

1.10.5. Conclusão 

 

Conclui-se, que na área de incidência directa do projeto não se verifica a existência de quaisquer 

ocorrências com interesse patrimonial arqueológico e arquitetónico, no entanto, tendo em conta  o 

elevado património arquitetónico e arqueológico que existe no concelho do Sabugal e a fase do projeto 

(Ante-projeto), deverá existir no decorrer da evolução do projeto sensibilidade para esta temática.  
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1.11. SOLOS E USO ACTUAL DO SOLO 

 

1.11.1. Caracterização geral 

 

Sendo o solo um recurso natural não renovável nem regenerável, o seu uso pelas mais diversas 

atividades deve ser realizado da forma mais adequada.  

 

A qualidade do solo, enquanto recurso, apresenta uma variabilidade significativa ao longo do território, 

pelo que, tendo por base este parâmetro conjuntamente com diversos fa tores físicos e químicos, se 

deve optar pelo tipo de utilização que melhor se adeque ao tipo de solo, numa perspetiva de 

desenvolvimento sustentável, ou seja, que a sua utilização, tendo como base as necessidades atuais, 

não ponha em causa as necessidades das gerações futuras. 

 

De seguida será apresentada uma descrição dos solos ocorrentes na área do projeto da ZLE  do 

Sabugal e sua envolvente próxima, através da sua caracterização pedológica com base nos elementos 

existentes e o uso atual do solo. 

 

1.11.2. Tipo de solos 

 

Os solos ocorrentes na área de estudo, de acordo com o descrito na Carta de Solos do Atlas Digital do 

Ambiente Digital1, são do tipo Cambissolos, mais especificamente, Cambissolos húmicos associados a 

Cambissolos dístricos (rochas eruptivas), geralmente derivados da desagregação dos materiais 

rochosos subjacentes (rochas consolidadas e semi-consolidadas) nomeadamente granitos, devido à 

constante ação dos vários agentes de meteorização. 

                                                           
1 Da Agência Portuguesa do Ambiente 
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Figura III. 23 - Tipo de de solos na área em estudo e envolvente (adaptado do Atlas Digital do 
Ambiente (1971) à escala 1/1000000, APA 

 

1.11.3. Capacidade de Uso do Solo 

 

Tendo por base a Carta de Capacidade de Uso do Solo do Atlas Digital do Ambiente 1, constata-se que a 

área da ZLE e sua envolvente próxima apresenta solos integrados nas  classes A, F e A+F (Figura 

III.24). De referir que no caso concreto da área da ZLE, predominam solos das classes F e A+F com 

uma faixa reduzida na zona sul da classe A. 

 Classe A - Identifica os solos com elevada capacidade de uso, passíveis de qualquer uso e com 

reduzido risco de erosão, apresentando solos com uma elevada capacidade produtiva;  

 Classe F - Pertencem zonas de capacidade de uso dos solos muito baixa, com limitações muito 

severas, riscos de erosão muito elevados, não susceptível de utilização agrícola e limitações 

severas a muito severas, para pastagens, exploração de matos e exploração florestal.  

                                                           
1 Da Agência Portuguesa do Ambiente 
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A zona da ZLE incide maioritariamente em solos da classe F e A+F, que corresponde a terrenos de 

baixa capacidade de uso para a agricultura e limitações para pastagens e exploração florestal. 

 

Quadro III.22 - Classes da Capacidade de Uso dos Solos existentes na área da ZLE do Sabugal 

CLASSE CARACTERÍSTICAS 

A 
- Poucas ou nenhumas limitações 

- sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros 
- susceptível de utilização agrícola intensiva 

F 

- Limitações muito severas 
- riscos de erosão muito elevados 

- não susceptível de utilização agrícola 
- severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal  

- ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de protecção ou de recuperação 
- ou não susceptível de qualquer utilização 

 

 

Figura III. 24 - Tipo de solos na área em estudo (adaptado do Atlas Digital do Ambiente 
(1971) à escala 1/1000000, APA) 
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1.11.4. Uso actual do solo  

 

Para caracterização do uso atual do solo na zona em estudo e envolvente, foi utilizado como base a 

carta Corine Land Cover (2006), disponibilizada online pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e 

ainda por visitas ao local.  

 

Assim, na envolvente da área de estudo verifica-se o predomínio de áreas florestais e pastagens 

naturais e ainda parcelas agrícolas cultivadas (uso agrícola), assim como de incultos (terrenos agrícolas 

sem cultivo e/ou deixados ao abandono).  

 

Na área de estudo, o uso actual do solo é essencialmente caracterizado por terrenos incul tos de matos 

e clareiras com herbáceas, áreas florestais degradas onde se verifica a regeneração do carvalhal e uma 

zona artificializada, caracterizada por dois lotes industriais e por várias infraestruturas.  

 

Existem ainda dois núcleos populacionais, o do Espinhal e das Quintas de São Bartolomeu. 
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Figura III. 25 - Ocupação atual do solo na área de intervenção e envolvente (adaptado da 
carta Corine Land Cover 2006, APA) 

 

     

Figura III. 26 – Zona de pastagens naturais. 
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Figura III. 27 - Zona de mato e clareiras. 

 

        

Figura III. 28 – Zona artificializada. 
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1.12. PAISAGEM 

1.12.1. Introdução 

 

A análise do factor Paisagem deve caracterizar não só o seu aspeto cénico e a sua sensibilidade visual, 

como também ter em atenção outros aspectos relevantes, nomeadamente, o relevo, o tipo e a ocupação 

do solo, o coberto vegetal existente, a qualidade e diversidade do sistema de vistas e os elementos 

construídos ou modificados pela ação do homem.    

 

Entende-se como Paisagem um factor em constante evolução e transformação, isto é, é a “expressão 

visível dos componentes físicos e biológicos e das actividades e estabelecimentos humanos, num 

determinado território. Reflete de imediato as modificações da sua ocupação e utilização. Contudo, a 

paisagem, ao contrário do que frequentemente se pensa, não é apenas a capa, o revestimento 

superficial, de sistemas naturais ou artificiais que lhe estejam subjacentes. A paisagem é uma imagem 

daqueles sistemas.” 1 

 

 

1.12.2. Metodologia 

 

A caraterização paisagística da área de estudo tem como base a cartografi a existente, a Carta Militar de 

Portugal, Carta de Solo e Capacidade de Uso do Solo, ortofotomapas, fotografias aéreas, 

levantamentos fotográficos e de campo. 

 

Pretende-se ainda identificar e definir das Unidades Homogéneas da Paisagem abrangidas pela área de 

estudo, de acordo com a sua localização geográfica e o conjunto dos seus componentes, quer 

biofísicos, antrópicos, culturais, estéticos e visuais. 

 

                                                           
1 ESPENICA, André, “Paisagem”, Direção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, 1994.  
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Depois de efetuada análise e caraterização paisagística da região e da área de estudo é efectuada a 

avaliação da sensibilidade paisagística, através da qualificação da Qualidade Visual e da Fragilidade 

Visual das unidades de paisagem presenta na área de intervenção.  

 

Os factores visuais da paisagem foram também analisados de forma a definir e fundamentar as 

unidades de paisagem, o seu respectivo valor cénico e qualidade visual, bem como a determinação da 

sua vulnerabilidade e capacidade de absorção face às alterações decorrentes da construção e 

exploração da ZLE do Sabugal, identificando e avaliando os impactes visuais previsíveis e estabelecer 

as respectivas medidas mitigadoras adequadas. 

 

 

1.12.3. Breve caracterização paisagística da região 

 

A área de estudo localiza-se na região centro denominada de Beira Interior, mais concretamente na 

região NUT III da Beira Interior Norte, caraterizada por um clima temperado com influência 

mediterrânica, com verões secos e suaves, e invernos frios, tendo em conta que a quantidade de 

precipitação no mês mais seco é inferior a do mês mais chuvoso, localiza-se ainda ao nível hidrológico 

na grande bacia hidrográfica do Rio Douro, via sub-bacia hidrográfica do Rio Côa. 

 

Geologicamente a região deriva de rochas eruptivas, pertencente aos granitóides pós -estefanianos, 

nomeadamente granitos calco-alcalinos. Esta formação pertence à terceira fase do ciclo orógeno 

Hercínico.  

 

A paisagem desta região é caraterizada por uma paisagem agreste e difícil, caraterizada por relevo 

montanhoso e principalmente por um relevo planáltico, devido à continuidade da Meseta Ibérica, com 

altitudes compreendidas entre os 700 e 900 metros. Este relevo planáltico é quebrado pelo curso do rio 

Côa, que divide o concelho do Sabugal ao meio, pelos suaves vales das ribeiras afluentes e por alguns 

relevos quartzíticos de fraca imponência.   
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O relevo da região caraterizado por zonas montanhosas,  encontra-se a sul, caracterizado pelas serras 

da Malcata e das Mesas, integradas no grande sistema montanhoso central, que se estende desde o 

centro da Península Ibérica até à Serra da Estrela. Estas elevações meridionais, talhadas em xisto e 

granito, apresentam formas arredondadas e vertentes pouco inclinadas, atingindo cerca de 1000 a 1250 

metros de altura.  

 

O coberto vegetal da região tem sido ao longo dos tempos alterado devido à acção humana, 

principalmente devido ao pastoreio e ao fogo, é caracterizado essencialmente por unidades de 

paisagem agrícola, por matos e terrenos incultos, e por um uso florestal dominante composto por matas 

de carvalho (ocupa cerca de 66% do coberto florestal), de castanheiro e pinhal (ocupa cerca de 27% do 

coberto florestal). 

 

O tipo de povoamento da região é caracterizado na sua generalidade por um povoamento localizado, 

isto é, pela concentração da população nos principais centros urbanos e nos pequenos aglomerados 

rurais, estes últimos com índices elevados de desertificação e abandono, verifica-se também algum 

povoamento disperso principalmente de caracter agrícola. 

 

 

1.12.4. Caracterização da Paisagem local 

 

A paisagem da área de estudo encontra-se fortemente alterada devido à ação humana, principalmente 

na alteração do coberto vegetal por causa do fogo e algum pastoreio, promovendo em terrenos incultos 

com matos e maciços rochosos. 

 

Em relação ao enquadramento geológico local, a Zona de Localização Empresarial do Sabugal insere -

se na formação constituída por granito monzonítico, de grão muito grosseiro, frequentemente porfiróide, 

por vezes fácies sieníticas, e encontra-se na fronteira com a formação geológica formada pelo complexo 

xisto-grauváquico, formação onde se localiza a cidade do Sabugal.  
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A geomorfologia da área em estudo é caracterizada essencialmente com uma hipsometria moderada, 

com cotas altimétricas entre os 823 m e os 771,50 m, com declives moderados (até 8%) e 

moderadamente acentuados (até 15%), por uma rede hidrográfica com pouca expressão, isto é, apenas 

a presença de linhas de drenagem com caráter temporário.  

 

A paisagem da área de estudo é caraterizada por um relevo com declives moderados a moderadamente 

acentuados, com um coberto vegetal constituído principalmente por matos e vegetação herbácea, um 

reduzido número de elementos arbóreos, com presença de apenas alguns carvalhos e pinheiros.  (ver 

Figura III.29) Salienta-se ainda, a existência de afloramentos e maciços rochosos e de uma área 

artificializada, constituída por dois pavilhões industriais e pela rede de in fraestruturas. 

 

 

                   

Figura III. 29 –  Paisagem da área de estudo 

 

De acordo com a metodologia adoptada, foram definidas áreas com características relativamente 

homogéneas, caracterizadas pelas suas componentes ecológicas, pela ocupação do solo, pelo uso do 

solo e pelas actividades que nele se desenvolvem, definidas como Unidades de Paisagem.  
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Foi possível identificar na área de estudo as seguintes Unidades de Paisagem: 

 

 Área Artificializada – Caracterizada pela ação humana, é constituída pela presença de lotes 

industriais e pela rede de infraestruturas existentes, principalmente pela rede viária. (Figura III. 

30). 

 Área Semi-natural – Caracterizada por coberto vegetal natural, mas que foi fortemente alterado 

devido à acção humana, constituída fundamentalmente pela área ocupada por matos e por 

clareiras composta com vegetação arbustiva e herbácea,  possuindo ainda valores naturais e 

paisagísticos, ocupando cerca de 55% do total da área de intervenção.  (Figura III.31) 

 Área rochosa – Caraterizada por apresentar maciços rochosos devido à degradação do solo e 

da vegetação e pela presença de afloramentos rochosos, de origem granítica, ocupa cerca de 

25% da área de estudo, é ainda caracterizado pela presença de vegetação rupícola que na sua 

maioria pertence ao estrato herbáceo. (Figura III.32). 

 

 

     

Figura III. 30 –  Vista da área artificializada 
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Figura III. 31 –  Vista da área semi-natural  

 

 

 

Figura III. 32 –  Vista para a área rochosa. 
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Figura III. 33 –  Carta das Unidades Homogéneas de Paisagem  
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1.12.5. Avaliação da sensibilidade paisagística 

 

A paisagem na área de intervenção é pouco diversificada, pelo número de unidades de paisagem 

identificadas, mediante o uso do solo existente no local. Sendo determinada pela capacidade de uma 

unidade de paisagem manter as suas características face a possíveis alterações, com a implementação 

do projeto, a avaliação da sensibilidade paisagística da área de estudo está dependente da qualidade 

visual e da fragilidade visual da paisagem.  

 

O Quadro III.23 apresenta a sensibilidade da paisagem de acordo com as unidades de paisagem 

definidas para a área de estudo, salientando que, a sensibilidade da paisagem é tanto maior quanto 

maior for a qualidade e fragilidade visuais da paisagem.  

 

Salienta-se que, as unidades de paisagem que apresentam elevada fragilidade visual são aquelas que 

não suportam grandes alterações das suas características, no entanto, as unidades de paisagem que 

apresentam reduzida fragilidade visual são aquelas que admitem actividades externas, sem sofrerem 

grandes modificações visuais. 

 

Quadro III.23 –  Sensibilidade das Unidades de Paisagem 

UNIDADES DE PAISAGEM 
QUALIDADE 

VISUAL 
FRAGILIDADE 

VISUAL 
SENSIBILIDADE 

DA PAISAGEM 

Área Semi-natural Média Elevada Média 

Área Artificializada Reduzida Reduzida Reduzida 

Área Rochosa Média Média Média 

 

De acordo com o quadro, verifica-se que as unidades de paisagem existentes na área de estudo 

apresentam sensibilidades distintas, isto é, a área artificializada apresenta uma sensibilidade reduzida, 

uma vez que, a sua qualidade visual enquanto paisagem é reduzida e admite acções externas sem que 

a essa qualidade seja afectada. 
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Por outro lado, as restantes unidades de paisagem apresentam uma sensibilidade média, que apesar de 

apresentarem algumas alterações das suas características estruturais não admitem ações externas com 

a implantação do projeto, sem que a sua qualidade seja afetada.  
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1.13. SÓCIO-ECONOMIA 

 

1.13.1. Objectivos e metodologia 

 

A caracterização e descrição do factor socio-económico da região onde se localiza a área de estudo 

baseou-se num enquadramento regional e local, no sentido de compreender quais os impactes positivos 

e/ou negativos que poderão surgir no concelho do Sabugal e área envolvente com a execução da ZLE. 

 

A área de estudo localiza-se no Alto do Espinhal, na freguesia de Quintas de S. Bartolomeu, no 

concelho do Sabugal, a apenas 2.6 Km do Sabugal, sede de concelho, com 30 freguesisas 

(anteriormente com 40 freguesias, mas de acordo com a legislação em vigor tornaram-se em 30 

freguesias), pertence ao distrito da Guarda, localizada na região centro e na sub-região da Beira Interior 

Norte. 

 

A análise socio-economica, como atrás foi referido, compreende dois níveis de enquadramento 

geográfico - regional e local, isto é, compreende-se por nível regional a analise à escala concelhia e 

área de influência envolvente, e a abordagem da realidade local à escala do centro urbano e freguesias.  

A análise aborda também várias componentes como a demografia e evolução da população, as 

acessibilidades e a mobilidade, as actividades económicas e sociais, a estrutura urbana e planeamento . 

 

Salienta-se, que a pesquisa bibliográfica teve como principal suporte o “Plano Estratégico do Sabugal 

2025, Município do Sabugal, Julho de 2013”, o relatório do “desenvolvimento social do Sabugal”  e os 

dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), nomeadamente, Mapa dos Censos, Anuário Estatístico 

da Região Centro e diversos dados estatísticos da região.  
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1.13.2. Demografia e Dinâmica populacional 

1.13.2.1.  Território e Demografia regional 

 

A Zona de localização Empresarial situa-se na sub-região da Beira Interior Norte (NUT III), mais 

concretamente no concelho do Sabugal, fazendo fronteira a norte com o concelho de Almeida, a sul por 

Penamacor, a leste pela Espanha, a sudoeste por Fundão, a oeste pelo de Belmonte e a noroeste pelo 

concelho da Guarda, que devido à sua interioridade, o concelho do Sabugal ainda está sujeito a alguns 

factores de limitação. 

 

A área de referência encontra-se contigua à Estrada Nacional N233, com rápida ligação ao Sabugal, 

bem como à cidade da Guarda (cerca de 23 Km), sede de distrito, e à auto-estrada A23, importante via 

de ligação e comunicação de toda a zona interior. 

 

O concelho do Sabugal era constituído por 40 freguesias, nomeadamente, Águas Belas, Aldeia do 

Bispo, Aldeia da Ponte, Aldeia da Ribeira, Aldeia de Santo António, Aldeia Velha, Alfaiates, Badamalos, 

Baraçal, Bendada, Bismula, Casteleiro, Cerdeira do Côa, Fóios, Forcalhos, Lageosa da Raia, Lomba, 

Malcata, Moita, Nave, Penalobo, Pousafoles do Bispo, Quadrazais, Quintas de S. Bartolomeu, Rapoula 

do Côa, Rebolosa, Rendo, Ruivós, Ruvina, Sabugal, Santo Estêvão, Seixo do Côa, Sortelha, Soito, Vale 

das Éguas, Vale de Espinho, Vale Longo, Vila Boa, Vila do Touro e Vilar Maior. 

 

Contudo, com a legislação em vigor, isto é, a lei de extinção de freguesias, nomeadamente a Lei n.º 11-

A / 2013, de 28 de Janeiro, o concelho do Sabugal ficou com 30 freguesias, com agregação das 

seguintes freguesias: União das freguesias de Aldeia da Ribeira, Vila Maior e Badamalos, União de 

freguesias de Lajeosa e Forcalhos, União de freguesias de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba, 

União de Freguesias de Ruvina, Ruivós e Vale das Éguas, União de freguesias do Sabugal e Aldeia de 

Santo António, União de freguesias de Santo Estevão e Moita e União de freguesias de Seixo do Côa e 

Vale Longo. As restantes freguesias não mencionadas permanecem iguais.  
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A cidade do Sabugal encontra-se localizada no interior do país, região que há muito sofre com os 

problemas de desertificação, de fluxos de emigração, do êxodo da população activa para a capital de 

distrito (Guarda), e tendo em conta a situação atual de crise, esses problemas tendem a aumentar.  

 

Mas, apesar dos fenómenos de emigração que se fazem sentir, e segundo informação da autarquia 

(Dep. Planemaneto e Urbanismo), tem-se verificado uma procura, por parte da população, no sentido de 

se restabelecer, procurando investir em determinadas actividades, nomeadamente, pedidos de 

licenciamento para a instalação de unidades industriais.   

 

De acordo com os censos (1991-2011) do INE, a população no território nacional sofreu um ligeiro 

aumento, no entanto, a região centro e o concelho do Sabugal contrastam com essa realidade, 

apresentando o Sabugal na última década uma diminuição bastante significativa, isto é, um decréscimo 

de aproximadamente 15,65%, ou seja, cerca de 2327 indivíduos.   

 

Salienta-se ainda, que a densidade populacional do concelho do Sabugal apresenta valores bastante 

inferiores aos valores do país e da região centro, com 15,3 hab/km2, 114,5 hab/km2 e 82,5 hab/km2, 

respetivamente. No Quadro III.24 apresenta-se a evolução da população residente, que compara com o 

país, a região centro e o concelho do Sabugal, a variação da população entre 1991-2011 e a densidade 

populacional no ano de 2011. 

 

Quadro III.24 – Evolução e comparação da população do Concelho do Sabugal (entre 1991-2011) com 

Portugal e a Região Centro 
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POPULAÇÃO RESIDENTE 
VARIAÇÃO DA 

POPULAÇÃO (%) 

DENSIDADE POPULACIONAL 

HAB/KM2 

(2011) 
1991 2001 2011 91/01 01/11 

Portugal 9 867147 10 356 117 10 562 178 5,0 1,95 114,5 

Região 

Centro  2 258 768  2 348 397 2 327 755 4,0 - 0,89 82,5 
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POPULAÇÃO RESIDENTE 
VARIAÇÃO DA 

POPULAÇÃO (%) 

DENSIDADE POPULACIONAL 

HAB/KM2 

(2011) 
1991 2001 2011 91/01 01/11 

Sabugal 16 919 14 871 12 544 - 12,1 - 15,65 15,3 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2001. 

 

Pretende-se, com os dados populacionais apresentados reforçar o facto do concelho do Sabugal bem 

como a região centro ainda sofrer com a sua interioridade, que com o crescente aumento da imigração 

da população, e do êxodo para a zona litoral e para os grandes centros urbanos e áreas metropolitanas, 

este cenário tende a aumentar, devendo existir novas estratégias e investimentos para contrariar esta 

realidade. 

 

O Quadro III.25 apresenta a dinâmica populacional residente, numa abordagem regional, com a 

comparação do concelho do Sabugal e os concelhos limítrofes, como também a variação da população, 

entre o período de 1970 a 2011. 

 

Quadro III.25 – Evolução da população do concelho do Sabugal e dos concelhos limítrofes, entre 1970 a 
2011. 

CONCELHO 
POPULAÇÃO RESIDENTE VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO (%) 

1970 1981 1991 2001 2011 70/81 81/91 91/01 01/11 

Almeida 10 621 10 524 10 040 8 423 7 242 - 0,9 - 4,6 - 16,1 - 14 

Belmonte 6 330 6 765 7 411 7 592 6 859 6,9 9,5 2,4 - 9,7 

Fundão 33 726 32 089 31 687 31 482 29 213 - 4,9 - 1,3 - 0,6 - 7,2 

Guarda 40 529 40 360 38 502 43 822 42 541 - 0,4 - 4,6 13,8 - 2,9 

Penamacor 12 450 9 524 8 115 6 6658 5 682 - 23,5 - 14,8 - 18 - 14,7 

Sabugal 23 371 18 927 16 919 14 871 12 544 - 19 - 10,6 - 12,1 - 15,6 

TOTAL: 127 027 118 189 112 674 112 848 104 081 - 7,0 - 4,7 0,2 - 7,8 

Fonte: INE, Censos 1970, 1981, 2001 e 2011. 
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Através da análise do quadro anterior, verifica-se que o problema da diminuição populacional afeta 

todos os concelhos limítrofes ao concelho do Sabugal, apresentando na ultima  década (2001-2011) uma 

diminuição significativa da população, sendo o concelho do Sabugal com a maior diminuição da 

população, registado atualmente cerca de 12 544 habitantes, correspondendo ao sexo masculino 5 885 

individuos e ao sexo feminino 6 659 individuos.  

 

Entre o período de 1970 a 2011, e de acordo com o quadro anterior, o concelho do Sabugal apresenta 

uma variação bastante negativa da dinâmica populacional residente, com cerca de 46,3%, contrastando 

com o total dos concelhos de 19,3%. 

 

O Quadro III.26 descreve os dados da dinâmica populacional por freguesias, do concelho do Sabugal, 

no período entre 1900 e 2011, verificando-se globalmente uma diminuição da população residente. Este 

facto, retrata a realidade destas freguesias, que se encontram sujeitas a bastantes factores 

condicionantes, nomeadamente, a interioridade, a ruralidade e o envelhecimento da população.  

 

Quadro III.26 – Evolução da população residente no concelho do Sabugal, por freguesias, entre 1900 e 
2011. 

FREGUESIAS 
POPULAÇÃO RESIDENTE 

1900 1920 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Águas Belas 798 778 952 1 044 950 457 346 304 220 175 

Aldeia do Bispo 936 1 020 1 165 1 013 853 434 385 433 395 286 

Aldeia da Ponte 1 201 1 245 1 542 1 464 1 216 689 533 434 340 317 

Aldeia da Ribeira 567 610 756 800 817 365 312 246 198 131 

Aldeia de S. 
António 

739 806 964 1 074 1 008 640 644 675 786 798 

Aldeia Velha 1 284 1 226 1 378 1 604 1 268 716 647 494 490 431 

Alfaiates 1 370 1 368 1 792 1 754 1 543 690 519 499 419 331 

Badamalos 351 274 388 451 377 319 216 153 99 96 

Baraçal … 644 695 717 642 360 342 287 242 190 
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FREGUESIAS 
POPULAÇÃO RESIDENTE 

1900 1920 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Bendada 1 003 1 353 1 626 1 747 1 821 1 367 948 952 677 580 

Bismula 498 522 670 659 576 339 298 226 198 193 

Casteleiro 1 205 1 250 1 487 1 578 1 294 832 721 563 512 365 

Cerdeira 495 472 614 651 576 720 382 385 262 229 

Fóios 644 672 955 1 003 818 472 471 454 410 362 

Forcalhos 536 531 625 560 415 260 207 147 108 88 

Lageosa 864 936 998 974 771 329 339 215 258 201 

Lomba 299 329 345 337 262 137 115 98 74 57 

Malcata 781 860 865 934 957 526 500 359 351 332 

Moita 370 442 534 521 390 350 261 202 173 103 

Nave 920 1 048 1 224 1 211 1 004 582 413 288 273 230 

Penalobo 519 549 549 595 513 312 262 192 177 141 

Pousafoles 1 070 1 172 1 280 1 278 1 168 600 516 402 338 277 

Quadrazais 2 055 2 039 2 580 2 640 1 893 980 709 581 473 457 

Quintas de S. 
Bartolomeu 

662 806 789 900 681 407 320 261 217 180 

Rapoula do Côa 440 495 601 640 573 561 332 265 249 195 

Rebolosa 444 414 605 660 613 448 323 245 205 222 

Rendo 881 957 1 107 1 185 1 120 655 560 420 342 278 

Ruivós 196 186 212 264 207 127 89 82 68 70 

Ruvina 323 388 392 456 395 275 118 149 127 112 

Sabugal 2 309 2 312 3 050 3 238 2 908 2 097 2 181 2 366 2 174 1 943 

Santo Estevão 1 007 1 092 1 343 1 316 1 213 630 483 419 360 310 

Seixo do Côa 774 801 821 873 834 573 372 286 233 171 

Sortelha 1 010 1 091 1 320 1 382 1 458 1 005 833 701 579 444 

Soito 1 520 1 597 2 439 2 708 2 376 1 459 1 208 1 433 1 419 1 224 

Vale das Éguas 261 327 270 280 234 129 89 69 48 39 

Vale de Espinho 1 571 1 674 2 142 2 030 1 764 1 093 732 585 512 393 
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FREGUESIAS 
POPULAÇÃO RESIDENTE 

1900 1920 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Valongo 261 271 320 376 349 204 157 106 68 47 

Vila Boa 789 780 928 948 844 525 410 379 330 243 

Vila do Touro 1 346 705 832 881 749 411 403 376 299 183 

Vilar Maior 748 708 745 767 612 296 231 188 168 122 

TOTAL: 33 047 34 750 41 909 43 513 38 062 23 371 18 927 16 919  14 871  12 544 

    Fonte: INE, Censos 1960, 1970, 1981, 1991, 2001 e 2011. 

 

O concelho do Sabugal era constituído por 40 freguesias, caracterizadas na sua maioria pela crescente 

desertificação, em que a média de habitantes por freguesia é de aproximadamente 314 habitantes, 

existindo uma freguesia com apenas 39 habitantes, no entanto, há 3 freguesias em que a sua população 

aumentou neste últimos 10 anos, gradualmente de forma ligeira. 

 

Salienta-se, que de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente a Lei de extinção de freguesias, 

que o concelho do Sabugal era constítuido por 40 freguesias e que actualmente é constituído por 30 

freguesias mas, tendo em conta os dados disponíveis nos Censos, o cenário caracterizado é de um  

concelho ainda com as 40 freguesias. 

 

A Figura III.34 apresenta graficamente a evolução da população no concelho do Sabugal, entre 1900 e 

2011, registando-se uma variação negativa da população.  
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                                                                                                             Fonte: INE, Censos 1960,1970,1981,1991,2001 e 2011 

Figura III. 34 –  Evolução da população do concelho do Sabugal, entre 1900 e 2011.  

 

Nos gráficos seguintes apresentam a população residente segundo os grupos etários, verifica-se que a 

diminuição do número de habitantes no Concelho do Sabugal está fortemente relacionada com a 

diminuição da população jovem e o crescente aumento da população idosa. De acordo com os dados do 

INE dos Censos de 2011, o grupo etário com 65 ou mais anos representa uma parte muito significativa 

do total da população (aproximadamente 41%), comparativamente com a faixa etária até aos 14 anos, 

portanto os jovens representam apenas 8%.1 

                                   

                                                                                                               Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Figura III. 35 –  População residente segundo grupos etários - 2001.  

                                                           
1 Diagnóstico Social, Rede Social do Sabugal, Municipio do Sabugal, 2012 
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                                                                                                               Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Figura III. 36 –  População residente segundo grupos etários - 2011.  

 

Realça-se ainda que o grupo etário da população idosa representa um conjunto significativo da 

população, contrariando o grupo da população jovem, que demonstra uma acentuada diminuição, em 

que existem cerca de 513 idosos por cada 100 jovens.  

 

No Quadro III.27 apresenta-se um conjunto de índices relativos à estrutura da população residente em 

1991 e 2001, que permitem caracterizar a dinâmica da população nas unidades territoriais 

consideradas. 

 

A evolução demográfica de um determinado território, influencia diretamente o Índice de Dependência 

Total. Este indicador permite obter uma perceção do esforço que a sociedade exerce sobre a população 

ativa, sendo efetuada a relação entre a população jovem (0-14 anos) conjuntamente com a população 

idosa (65 ou mais anos) e a população ativa (entre os 15 e os 64 anos). 1  

 

O elevado grau de dependência da população, que tem vindo a registar um aumento nos últimos 10 

anos, principalmente no que diz respeito a encargos com a população idosa, é consequência do 

                                                           
1 Diagnóstico Social, Rede Social do Sabugal, Municipio do Sabugal, 2012 
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excessivo envelhecimento da população. O peso da desertificação e do excessivo e continuo 

envelhecimento faz da grande maioria das freguesias do concelho do Sabugal, espaços com muito 

pouca dinâmica e pouco propícios à ocorrência de desenvolvimento local.  1 

 

Quadro III.27 – Índice de dependência Total, Índice de Dependência dos Jovens e Índice de 
Dependência dos Idosos do concelho do Sabugal, em 2001 e 2011.  

ANO 2001 2011 

Índice de Dependência Total 90,6 % 96,9 % 

Índice de Dependência de Jovens  18,9 % 15,2 % 

Índice de Dependência de Idosos 71,6 % 73,2 % 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011. 

 

Concluindo, a dinâmica populacional do concelho do Sabugal apresenta uma realidade pouco favorável 

ao crescimento social, que caracterizado pela sua interioridade, ruralidade e crescente desertificação, 

traduz-se numa diminuição significativa do número de habitantes, numa baixa densidade populacional , 

aumento da população idosa e a diminuição do número de jovens, elevado índice de envelhecimento e 

consequente aumento dos índices de dependência. 

 

1.13.2.2.  Habitação e Caracterização do Parque Habitacional 

 

A caracterização do parque habitacional e as suas condições é fundamental, uma vez que permite 

indicar e localizar os grupos mais marginalizados da população, identificar a sua condição social, qu e 

apesar de alguns problemas persistirem nas últimas décadas, de acordo com os dados do INE, verifica-

se uma acentuada dinâmica habitacional no concelho do Sabugal, isto é, apesar de existir um aumento 

do número de alojamentos verifica-se também uma melhoria das infraestruturas básicas.  

 

                                                           
1 Diagnóstico Social, Rede Social do Sabugal, Municipio do Sabugal, 2012 
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No quadro seguinte apesentam-se os alojamentos clássicos e as famílias clássicas residentes no 

concelho do Sabugal, entre 1991, 2001 e 2011. No ano de 2011 o parque habitacional do Concelho do 

Sabugal registava 15 321 alojamentos, um aumento de 3,4% relativamente a 2001. Tendo em conta as 

famílias clássicas residentes, salienta-se o facto de o número de alojamentos ser muito superior, 

verificando-se um crescimento contrário (enquanto o número de famílias diminui o número de 

alojamentos aumenta).  1   

 

Esta dinâmica poderá ser justificada pelo fenómeno de emigração. Efetivamente, os movimentos 

migratórios podem trazer repercussões no crescimento do número de alojamentos e na sua ocupação. A 

migração interna e a emigração contribuem no sentido de diminuir o peso dos alojamentos ocupados, 

por outro lado, a aplicação das poupanças dos emigrantes em bens imobiliários no concelho poderá 

contribuir para justificar os acréscimos quantitativos no total dos fogos. 2 

 

Quadro III.28 – Alojamentos clássicos e famílias clássicas residentes no concelho do Sabugal (1991, 
2001 e 2011).  

ANO 1991 2001 2011 
VARIAÇÃO (%) 

1991-2001 

VARIAÇÃO (%) 

2001-2011 

Número de Famílias Clássicas 6877 6 152 5 323 - 10,5 - 13,5 

Número de Alojamentos 
Clássicos 

 14 548 14 816 15 321 1,8 3,4 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011. 

 

No entanto, o tipo de alojamento mais representativo é o tipo de alo jamento familiar, que representa 

cerca de 99,7 %, que são utilizados como residência secundária cerca de 57,6% dos alojamentos, 

maioritariamente na época estival devido aos fluxos da emigração.  

 

                                                           
1 Diagnóstico Social, Rede Social do Sabugal, Municipio do Sabugal, 2012 
2 Diagnóstico Social, Rede Social do Sabugal, Municipio do Sabugal, 2012 
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Quadro III.29 – Alojamentos clássicos e famílias clássicas residentes no concelho do Sabugal (2011).  

CONCELHO TOTAL 
TIPO DE ALOJAMENTO 

 

Sabugal 15 374 

Familiar 

Coletivo 

Total Clássico 
Não 

Clássico 

Formas de Ocupação 

Residência 

Habitual 

Residência 

Secundária 

Vago 

15 330 15 321 9 5 304 8 832 1 194 44 

Fonte: INE, Censos 2011. 

 

Em termos do regime de propriedade, salienta-se o elevado número de alojamentos que são 

propriedade dos seus ocupantes (91,3%), quando comparado com a representatividade que esta forma 

de ocupação tem ao nível do país (73,5%). O inverso acontece quando analisamos as situações de 

arrendamento que se traduzem em apenas 4,2% dos vários regimes de propriedade no concelho do 

Sabugal, sendo que a nível nacional a sua representatividade é de 19,7%. Tal significa que no Concelho 

do Sabugal a grande maioria da população reside em habitação própria.  1 

 

Quadro III.30 – Regime de Propriedade dos edifícios do concelho do Sabugal.   

UNIDADE 

REGIME DE PROPRIEDADE 

Proprietário ou 
Coproprietário 

Arrendamento ou 

Subarrendamento 
Outros 

Número  4 834 220 241 

%  91,3 % 4,2 % 4,5 % 

                                                                                                                       Fonte: INE, Censos 2011 

 

                                                           
1 Diagnóstico Social, Rede Social do Sabugal, Municipio do Sabugal, 2012 
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1.13.2.3.  Economia Local e Condições Sociais 

1.13.2.3.1 População Activa Empregada  

 

Entende-se por população ativa de um determinado território, o conjunto de indivíduos com idade 

mínima de 16 anos que constituem a mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços que 

entram no circuito económico (empregados e desempregados). De acordo com os dados 

disponibilizados nos Censos 2011, o Concelho do Sabugal tem um total de 4096 pessoas ativas, das 

quais 55,2% são do sexo masculino. Do total de ativos cerca de 3707 pessoas (90,5%) encontravam-se 

empregados. 

 

Face ao exposto, verifica-se uma Taxa de Atividade de 32,65 %, sendo ligeiramente superior nos 

homens quando comparados com as mulheres (38,4% e 27,5 %, respetivamente).  

 

Na Figura III.37 apresenta-se a população activa empregada por sector de actividade, de salientar que o 

sector terciário é o sector mais representativo, com cerca de 62% dos trabalhadores do concelho 

Sabugal. 

 

         

                                                                                                               Fonte:INE, Censos 2011 

Figura III. 37 –  População activa empregada, por sector de actividade em 2011.  
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Importa, igualmente salientar a fraca representatividade do Setor Primário, o que não deixa de ser 

preocupante, tendo em conta as caraterísticas marcadamente rurais e agrícolas do concelho. 

Efetivamente o trabalho desenvolvido a nível local, no âmbito do Setor Primário, caracteriza-se 

essencialmente pela pequena dimensão e na sua grande maioria por se tratar de atividades de 

subsistência e de cariz familiar. Ainda referir que do total de pessoas empregadas no Setor Terciário, 

mais de metade (52,7%) possui empregos de natureza social, enquanto os restantes estão relacionados 

com atividades económicas.  1 

 

Mas, salienta-se, que apesar do sector primário no concelho do Sabugal ocupar o lugar inferior da 

população activa empregada, este ainda se encontra acima da média da União Europeia, com uma taxa 

de 4%. 

 

1.13.2.3.2 População Activa e Desempregada 

 

De acordo com os dados do INE nos censos de 2011, a população activa desempregada no concelho 

do Sabugal era de 389 pessoas, que representa uma taxa de desemprego de 9,5%, em que os homens 

ocupam 10,19% e as mulheres cerca de 8,94%. Salienta-se ainda, que 65,1% se encontram numa 

situação de procura de emprego há menos de 1 ano e 34,9% são desempregados de longa duração.  

 

Quadro III.31 – População activa desempregada no concelho do Sabugal, segundo o grupo etário. 

DEZEMBRO DE 2004 

 

NOVEMBRO DE 2012 

 

GRUPO ETÁRIO 
NÚMERO DE 

DESEMPREGADOS 
% GRUPO ETÁRIO 

NÚMERO DE 

DESEMPREGADOS 
% 

< 25 anos 45 16,2% < 25 anos 90 21,7% 

25 – 34 anos 80 28,9% 25 – 34 anos 113 27,2% 

                                                           
1 Diagnóstico Social, Rede Social do Sabugal, Municipio do Sabugal, 2012 
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35 – 54 anos 127 45,8% 35 – 54 anos 154 37,1% 

55 e + anos 25 9,1% 55 e + anos 58 14% 

TOTAL 277 100% TOTAL 415 100% 

Fonte: IEFP, Estatísticas, 2012 

 
 

  
Destaca-se que na população desempregada do concelho do Sabugal o aumento do número de 

desempregados com idade inferior a 25 anos e superior a 55 anos. 

 
 
 

1.13.2.3.3 Nível de Escolaridade 

 

O analfabetismo e a falta de níveis de ensino prejudicam o desenvolvimento social, principalmente em 

regiões do interior, onde muitas vezes a informação tarda em chegar, mas, com o tempo tem surgido 

melhorias nos níveis de escolaridade da população, nomeadamente, a redução do número de pessoas 

com analfabetismo e também a diminuição de indivíduos com qualificações baixas.  

 

No concelho do Sabugal os níveis de escolaridade no geral ainda são bastante baixos, em que o 

número de indivíduos com níveis de escolaridade mais elevados têm aumentado, principalmente no 

ensino secundário e no ensino superior, no entanto, ainda cerca de 64% da população do concelho do 

Sabugal possuem apenas o 1º Ciclo.  

 

No Quadro III.32 apresenta-se os níveis de escolaridade da população residente do concelho do 

Sabugal, em que os níveis são os mais elevados de cada individuo, no período de 2001 e 2011.  

 

Quadro III.32 – Níveis de escolaridade da população residente do concelho do Sabugal, em 2001 e  
2011.  

NÍVEIS DE ENSINO 2001 2011 
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Número % Número % 

Sem nível de ensino  6 245 41,9 % 3 460 27,6 % 

1º Ciclo 4 578 30,8 % 4 569 36,4 % 

2º Ciclo 1 441 9,7 % 1 073 8,6 % 

3º Ciclo 1 358 9,1 % 1 586 12,6 % 

Ensino Secundário 512 3,5 % 1 053 8,4 % 

Pós-Secundário 437 2,9 % 113 0,9 % 

Ensino Superior 300 2,1 % 690 5,5 % 

TOTAL 14 871 100 % 12 544 100 % 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011. 

 

Quadro III.33 – Níveis de escolaridade da população residente do concelho do Sabugal, por sexo, em 
2011.  

NÍVEIS DE ENSINO 

 

Total Homens Mulheres 

Sem nível de ensino 3 460 1 255 2 205 

1º Ciclo 4 569 2 357 2 212 

2º Ciclo 1 073 639 434 

3º Ciclo 1 586 832 754 

Ensino Secundário 1 053 503 550 

Pós-Secundário 113 58 55 

Ensino Superior 690 240 450 

TOTAL 12 544 5 884 6 660 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011. 
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Analisando o nível de ensino da população do concelho do Sabugal, segundo o sexo, verificamos que 

do total de pessoas que não possuem qualquer habilitação é o grupo das mulheres, que representa 

63,7%. Esta situação espelha claramente o facto de nas gerações mais idosas as mulheres terem níveis 

de escolaridade bastante baixos, quando comparados com os homens, no entanto, a realidade tem 

vindo a sofrer alterações ao longo dos anos, o que facilmente se pode comprovar com o peso que o 

grupo das mulheres tem (65,2%) no total de pessoas com formação superior.  1 

 

1.13.2.4.  Acessibilidades 

 

A área de estudo ao nível das acessibilidades está servida por uma rede rodoviária que liga todo o 

concelho do Sabugal como também os concelhos limítrofes, encontra-se contigua à Estrada Nacional 

EN233, que permite uma rápida ligação ao Sabugal, bem como à cidade da Guarda (cerca de 23 Km), 

sede de distrito, e à auto-estrada A23 (cerca de 20 Km), importante via de ligação e comunicação em 

toda a zona interior. 

 

       

                                                                                                                                       Fonte: ViaMichelin 

Figura III. 38 – Enquadramento Viário da Área em Estudo 

                                                           
1 Diagnóstico Social, Rede Social do Sabugal, Municipio do Sabugal, 2012 
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1.13.2.5.  Tecido empresarial 

 

A economia local e o desenvolvimento do concelho do Sabugal estão inteiramente ligados às 

características do tecido empresarial, e sua dimensão, uma vez que é este que gera empregos, riqueza 

e formação da população.  

 

O Quadro III.34 apresenta o número de empresas sedeadas no concelho do Sabugal,  que de acordo 

com os dados do Anuário Estatístico da Região Centro de 2010 (INE) existia um total de 936 empresas, 

associadas a 15 ramos empresariais. 

 

Quadro III.34 – Empresas com sede no concelho do Sabugal, classificadas segundo a CAE – Ver.3, 
registadas em 2009.  

EMPRESAS Número  

(2009) 

Agricultura, produção animal, caça, floresta 
e pesca 

0 

Indústrias Extrativas 3 

Industrias transformadoras 80 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e 
ar frio 

0 

Captação, tratamento e distribuição de água; 
saneamento, gestão de resíduos e 

despoluição 
1 

Construção 224 

Comércio por grosso e a retalho; reparação 
de veículos automóveis e motociclos 

225 

Transportes e armazenagem 41 

Alojamento, restauração e similares 138 

Atividades de informação e de comunicação 5 

Atividades imobiliárias 11 

Atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares 

44 
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Atividades administrativas e dos serviços de 
apoio 

18 

Educação 45 

Atividades de saúde humana e apoio social 36 

Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportivas e recreativas 

8 

Outras atividades de serviços 57 

TOTAL 936 

        Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 2010 

 

Verifica-se que, no ano de 2009, a tipologia de empresas com maior número é as de “Comércio por 

grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos”, com um total de 225 empresas, 

representando cerca de 24%.  

 

Efectivamente, as empresas de “construção” também representam uma dimensão relevante no tecido 

empresarial do concelho do Sabugal, com um total de 224 empresas, correspondendo a 23,93% do 

total, no entanto, é de destacar a crescente crise no sector da construção e a conjuntura actual, peloi 

que naturalmente esta tipologia poderá sofrer alguns danos.   

 

As empresas de menor representatividade são as do ramo das “Industrias Extrativas” e de “Captação, 

tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição , com 3 e 1 empresa, 

respectivamente. 

 

Em relação ao total de empresas ligadas à Indústria Transformadora, pode-se salientar, o facto de as 

que surgem em maior número estarem ligadas à “Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e 

equipamentos”, à “Indústria da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário; fabricação de obras 

de cestaria e de espartaria” e as “Indústrias alimentares”, com uma representatividade de 30%, 18,75% 

e 16,25%, respetivamente.  1 

                                                           
1 Diagnóstico Social, Rede Social do Sabugal, Municipio do Sabugal, 2012 
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Quadro III.35 – Empresas do ramo da Indústria transformadora, com sede, no concelho do Sabugal, 
classificadas segundo a CAE – Ver.3, registadas em 2009.  

EMPRESAS DE INDÚSTRIA TRANSFORMADORA 2009 

Indústrias alimentares 13 

Indústrias de bebidas 1 

Indústria do tabaco 0 

Fabricação de têxteis 3 

Indústria do vestuário 5 

Indústria do couro e dos produtos de couro 0 

Indústrias da madeira e da cortiça e suas 
obras, exceto mobiliário; Fabricação de 

obras de cestaria e de espartaria 
15 

Fabricação de pasta, de papel, de cartão e 
seus artigos 

0 

Impressão e reprodução de suportes 
gravados 

1 

Fabricação de coque, produtos petrolíferos 
refinados e de aglomerados de combustíveis 

0 

Fabricação de produtos químicos e de fibras 
sintéticas ou artificiais, exceto produtos 

farmacêuticos 
0 

Fabricação de produtos farmacêuticos de 
base e de preparações farmacêuticas 

0 

Fabricação de artigos de borracha e de 
matérias plásticas 

2 

Fabrico de outros produtos minerais não 
metálicos 

6 

Indústrias metalúrgicas de base 0 

Fabricação de produtos metálicos, exceto 
máquinas e equipamentos 

24 

Fabricação de equipamentos informáticos, 
equipamento para comunicações e produtos 

eletrónicos e óticos 
0 

Fabricação de equipamento elétrico 0 

Fabricação de máquinas e de equipamentos, 
n.e 

2 
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Fabricação de veículos automóveis, 
reboques, semirreboques e componentes 

para veículos automóveis 
0 

Fabricação de outro equipamento de 
transporte 

0 

Fabrico de mobiliário e de colchões 6 

Outras indústrias transformadoras 1 

Reparação, manutenção e instalação de 
máquinas e equipamentos 

1 

TOTAL 80 

      Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 2010 

 

Quadro III.36 – Número de trabalhadores por conta de outrem no concelho do Sabugal, segundo o 
escalão de pessoal das empresas, no ano de 2009.  

ESCALÃO Número de trabalhadores 

1 - 9 613 

10 – 19 348 

20 – 49 305 

50 – 99 - 

100 - 249 104 

250 – 499 - 

< 500 50 

TOTAL 1 592  

         Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 2010 
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1.13.3. Síntese da Caracterização Socio-Económica 

 

Concluindo, a realidade social e a económica local do concelho do Sabugal é caracterizada 

essencialmente pelos seguintes factores:  

 

 A localização do concelho do Sabugal no interior do país, com fortes sinais de ruralidade e 

desertificação; 

 Diminuição da população na última década; 

  Diminuição da população jovem e o crescente aumento da população idosa;  

 Elevado grau de dependência da população, principalmente a população idosa;  

 Dinâmica populacional pouco favorável ao crescimento social; 

 O parque habitacional registou um aumento, devido ao fenómeno de emigração;  

 A grande maioria da população reside em habitação própria;  

 Redução do número de pessoas com analfabetismo e diminuição de indivíduos com qualificações 

baixas; 

 Aumento de indivíduos com níveis de escolaridade mais elevados; 

 Tecido empresarial com dinâmica empresarial fraca; 

 Dimensão de empresas do concelho; 

 Crescente diminuição de empresas sedeadas no concelho; 

 Actividade económica com maior representatividade está associada ao “comércio por grosso e a 

retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos”  
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2. PROJECÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

Pretende-se, neste ponto, com a projeção da situação de referência analisar e definir a evolução da 

situação actual na área de intervenção na ausência da implementação do projeto, tendo em conta os 

descritores analisados, no que respeita às características fundamentais, tendências de evolução 

detectadas e às estratégias previstas.  

 

Esta avaliação será apresentada de forma global para cada um dos descritores analisados, pela ordem 

anteriormente apresentada. Considera-se também, o enquadramento do projeto com os diversos 

instrumentos de gestão territorial em vigor ou em vias de aprovação, definindo a tipologia de utilização e 

caracterização do solo, apesar da evolução da situação actual.   

  

Inicialmente, os dois lotes que existem inseriam-se legalmente como “parcelas constituidas com 

dimensão superior a 5000 m2, servidas por um caminho público e construção destinada a construções 

industriais isoladas”, Classe de espaços – Área Rural, tendo em conta a Carta de Ordenamento do PDM 

do Sabugal.  

 

Actualmente a área da situação de referência, de acordo com o Plano Director Municipal (PDM) está 

classificada como solo urbano, com a criação do Espaço Empresarial/Zona de Localização Empresarial 

do Sabugal e de uma Unidade Operativa UO8 com a mesma designação, que se traduziu na alteração à 

Carta de Ordenamento e na alteração e aditamento de alguns artigos do Regulamento . 

 

Sendo assim, a situação de referência e a sua evolução estão condicionadas com a possibilidade de 

ocupação do solo com projetos idênticos ao apresentado,  isto é, com tipologia semelhante, pelo que a 

análise dos factores ambientais tem com base esse cenário. 
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2.1. CLIMA 

 

Considerando que os factores climáticos dependem sobretudo de variáveis de carácter regional, não se 

prevê que existam quaisquer alterações no descritor Clima na ausência de projecto, no entanto, a não 

implementação do projeto e a crescente regeneração da vegetação, permitirá um ligeiro aumento do 

conforto bioclimático localmente. 

  

2.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

Prevê-se que geologicamente a área sem projecto manterá a situação actual, prevendo -se a 

manutenção do equilíbrio dinâmico das formações e alterações geomorfológicas, sujeito aos diversos 

processos erosivos. Para a área de intervenção não se prevêm processos erosivos rápidos, no entanto, 

poderão ser gradualmente impulsionados através de ações humanas, nomeadamente, incêndios, 

pastoreio e pisoteio. 

 

Considera-se ainda, com a ausência de projecto, a manutenção do tipo e qualidade dos solos 

existentes, salientando a estrutura como a textura, prevendo-se igualmente uma lenta evolução 

pedológica.  

 

2.3. HIDROLOGIA 

 

Com a ausência do projecto serão mantidas as condições actuais do normal funcionamento de todo o 

sistema hidrológico da bacia hidrográfica do Rio Côa.  

 

Isto é, a drenagem e infiltração das águas, a manutenção da rede hidrológica representada por 

pequenas linhas de drenagem, de carácter temporário, sem expressão no desenho do relevo, 
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localizando-se grande parte paralela aos caminhos existentes em terra batida,  pelo que na área de 

projecto prevê-se a manutenção da situação actual. 

 

2.4. QUALIDADE DA ÁGUA 

 

No descritor Qualidade da Água não se prevêem alterações, no entanto, se existir um aumento de 

tráfego viário na estrada contígua à área de estudo e consequente poluição, circulação nos lotes 

existentes e um possível aumento do pastoreio, poderão existir ligeiros factores que diminuam a 

qualidade da água, através da sua contaminação.  

 

No entanto, com o progressivo aumento de cobertura da rede de drenagem de águas residuais, poderá 

levar a continuidade da qualidade da água, que se prevê que seja anulada com um possível aumento de 

trafego. 

 

2.5. QUALIDADE DO AR 

 

Não se prevê a alteração da qualidade do ar com a ausência de projecto, no entanto, a sua possível 

diminuição poderá ser influenciada com o aumento de poluentes do tipo óxidos de enxofre (SO2), óxidos 

de azoto (NOx) e partículas em suspensão (PM10) provenientes do tráfego viário, num cenário identico 

ao descritor qualidade da água.  

 

A quantidade de poluição e respetiva qualidade do ar está também dependente do aumento ou não do 

investimento na produção nos lotes existentes. 

 

2.6. AMBIENTE SONORO 
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No descritor Ambiente sonoro prevê-se a manutenção da situação actual na ausência de projeto, 

salientando que as principais fontes de ruído atualmente existentes são as vias de comunicação 

existentes junto à zona em estudo, mais concretamente a EN233 que tem um tráfego não muito elevado 

e estradas municipais, assim como as duas unidades industriais já instaladas, embora uma delas 

(CIRVA) tenha uma atividade bastante reduzida e esporádica. 

 

2.7. FLORA E VEGETAÇÃO 

 

Na ausência de projecto prevê-se um aumento da biodiversidade na área de estudo, principalmente com 

um aumento da área florestal destruída pelos incêndios,  sobretudo devido à regeneração natural do 

carvalho. Prevê-se ainda, o aumento da área de mato e clareiras na orla dos matos.  

 

2.8. FAUNA E BIÓTOPOS 

 

Tendo em conta que a fauna está totalmente ligada à flora, na ausência de projecto prevê-se também 

um aumento da biodiversidade na área de estudo, com o aumento quer de indivíduos das espécies 

existentes quer de outras espécies. 

 

2.9. PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO 

 

Não se prevê a alteração neste descritor na ausência de projecto. 

 

2.10. SOLOS E USO ACTUAL DO SOLO 

 

Considera-se com a ausência de projecto se mantém o tipo e a qualidade dos solos existentes, 

salientando que a tipologia do uso do solo, de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o 

Plano Director Municipal do Sabugal classifica-o como Zona Empresarial, pelo que o uso do solo poderá 

sofrer alteração. 
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2.11. PAISAGEM 

 

Sem projecto e com a regeneração do coberto vegetal verificado, prevê -se o aumento da qualidade 

visual e estética da paisagem, sobretudo devido ao estabelecimento dos vários estratos vegetais e ao 

aumento da biodiversidade. 

 

2.12. SOCIOECONOMIA 

 

Considerando que a área de estudo se encontra localizada no interior do páis, numa região que há 

muito sofre com os problemas de desertificação, de fluxos de emigração, do êxodo da população activa, 

face à ausência do projecto prevê-se a manutenção da situação actual, ou seja, a diminuição de 

investimento, menos postos de trabalho e aumento do desemprego, envelhecimento  populacional e a 

fragilidade da economia. 

 

Mas, apesar dos fenómenos de emigração que se fazem sentir, tem-se verificado uma procura, por 

parte da população, no sentido de se restabelecer, procurando investir em determinadas actividades, 

nomeadamente, para a instalação de unidades industriais.   

 

Em suma, considerando a apreciação da Alternativa Zero, isto é, relativa à não implementação do 

projecto da Zona de localização Empresarial do Sabugal e a evolução da situação actual,  deve-se 

concluir que a ausência de projecto num horizonte de exploração do projecto, não alteraria de forma 

significativa as condições actualmente existentes nos descritores sujeitos a avaliação, com excepção do 

descritor socioeconomia. 

 

Contudo, reconhece-se ainda que a não implementação do projecto não criará expectativas de 

contribuição para o desenvolvimento económico e não permitirá a criação de novos postos de trabalho.  

Este exercício da possível evolução da situação de referência tem também como objectivo fundamentar 

a avaliação dos impactes ambientais que se apresenta no capítulo seguinte.  
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1. AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

No presente capítulo pretende-se identificar, caracterizar e avaliar os impactes ambientais resultantes 

da implementação da Zona de Localização Empresarial do Sabugal, considerando os efeitos ambientais 

mais relevantes de provocar alteração na situação de referência, nas diversas fases que constituem o 

desenvolvimento do projeto, nomeadamente, a fase de construção e de exploração. 

 

Salienta-se, que se entende por impacte ambiental toda a alteração que se verifique sobre a área de 

estudo com alteração das características estruturais que ocorra no ambiente, e pode ser classificado 

como positivo ou negativo induzindo respectivamente a uma valorização ou desvalorização das 

características ambientais existentes. 

 

Considera-se, que a avaliação de Impactes ambientais será realizada por áreas temáticas, e a 

identificação e a avaliação dos impactes com a implantação do projecto será efectuada para todos os 

descritores ambientais considerados anteriormente, à execepção do descritor Património Arquitetónico e 

Arqueológico, uma vez, que não tem representação na área de estudo.  

 

Pretende-se ainda, como referido, que a análise deverá ter em conta as fases de construção e 

exploração, para tal, serão consideradas as acções de projecto características de cada fase, com a 

identificação dos potenciais impactes mais relevantes, de modo a que  para cada descritor se possa 

identificar com clareza as variáveis a analisar. É ainda de referir , que os impactes ambientais de ação 

humana dependem da sua natureza, mas também da sensibilidade dos sistemas sobre os quais actua. 

 

No entanto, durante a fase de construção as actividades mais relevantes decorrentes da construção da 

zona empresarial são as consequentes movimentações de terras, a circulação de máquinas e pessoas, 

transporte de materiais de construção. Está também incluindo nesta fase a implantação e 
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funcionamento do estaleiro da obra, construção e manutenção de acessos e zonas de empréstimo para 

depósito de inertes e produtos sobrantes.  

 

1.2. METODOLOGIA 

 

A metodologia adoptada para a identificação e avaliação dos diversos impactes ambientais tem com 

base vários parâmetros, em que o impacte ambiental pode resultar de incidências directas do projecto 

ou dos seus efeitos, podendo ser classificada como directa ou indirecta.  

 

Num determinado impacte pretende-se identificar a consequência de determinada acção do projecto 

que afecta directamente o ambiente, isto é, efeito directo, ou se provoca impactes que por sua vez têm 

efeitos secundários e cumulativos que resultam em novos impactes ambientais, resultando num efeito 

indirecto. 

 

Contudo, no presente EIA do Projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal, para a avaliação 

dos impactes ambientais consideram-se fundamentalmente as duas fases de Projecto, a que 

correspondem diversas acções: 

 Fase de Construção – Esta fase corresponde à construção da ZLE, com a preparação do 

terrreno, execução do estaleiro, construção das infraestruturas e dos diversos edifícios 

industriais, podendo esta fase sobrepor-se à fase de exploração, uma vez que as construções 

nos lotes industriais estão dependentes de investimento privado, pelo que o seu espaço 

temporal é indefinido, e respectiva implementação de medidas minimizadoras dos principais 

impactes, decorrentes desta fase; 

 Fase de Exploração – Corresponde ao período de funcionamento do loteamento industrial  e 

respetivas ações, nomeadamente, a circulação de viaturas, pessoas e materiais, manutenção 

dos equipamentos e infraestruturas e respectiva implementação de medidas minimizadoras dos 

principais impactes, decorrentes desta fase. 
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No que respeita à caracterização dos vários impactes ambientais gerados pela implantação do Projecto, 

é baseada de acordo com diversos parâmetros, em que para cada parâmetro foram definidas classes.  

 

Os principais parâmetros e classes considerados foram as seguintes:  

 

 Natureza - Foram considerados impactes Positivos, Negativos ou Nulos; 

 Grau de certeza - Parâmetro que avalia a probabilidade da ocorrência dos impactes descritos e 

que depende do grau de conhecimento existente sobre as acções geradoras de impactes e 

sobre os sistemas sobre os quais actua.  

 Os impactes previsíveis foram considerados como:  

        - Possíveis;  

        - Prováveis; 

        - Certos.  

 Duração - Parâmetro que avalia o carácter Permanente ou Temporário de cada um dos 

impactes; 

 Reversibilidade - Parâmetro que avalia o carácter Reversível, Parcialmente reversível ou 

Irreversível de cada um dos impactes; 

 Ordem - Consoante se trate de impactes directamente causados pela implementação do Projecto 

(Impactes Directos) ou causados de forma indirecta pelos processos que gera (Impactes 

Indirectos); 

 Magnitude - Parâmetro que corresponde a uma avaliação, tão objectiva quanto possível, das 

consequências do Projecto sobre as diferentes variáveis ambientais e sócioeconómicas.  

 Consideram-se as classes: 

       - Muito reduzida;  

       - Reduzida;  

       - Média;  

       - Elevada; 
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       - Muito elevada.  

 Significado – Parâmetro integrador que permite estabelecer uma comparação entre a 

importância dos diversos impactes. Pesa outros parâmetros, designadamente, a área afectada, 

a reversibilidade e a interacção entre impactes.  

 Os impactes são classificados como: 

       - Pouco significativos; 

       - Significativos; 

       - Muito significativos.  

 

Pretende-se então, avaliar os impactes específicos por cada descritor ambiental em causa, destacando-

se que, na avaliação de cada descritor, se procurou diferençar os parâmetros mais relevantes para a 

tipologia de impacte em questão, realçando o seu significado, em função dos parâmetros anteriormente 

descritos. 

 

 

1.3. CLIMA 

 

1.3.1. Fases de Construção e Exploração 

 

Na área de estudo os impactes sobre o Clima, bem como nos diversos descritores, serão indicados 

apenas para as fases de construção e exploração, uma vez que a fase de desactivação não se encontra 

prevista. Tendo em conta as características e as especificações do projeto, não se prevê que a sua 

implementação origine impates ambientais significantes sobre o Clima, quer positivos quer negativos. 

 

No entanto, com a implementação da ZLE do Sabugal prevê-se alguns impactes ambientais pouco 

expressivos sobre os vários factores climatológicos, principalmente sobre a Temperatura e a Humidade 

Relativa do Ar. 
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Salienta-se, que os impactes ambientais gerados sobre o clima influenciem principalmente as 

ocorrências a uma escala microclimática, isto é, fundamentalmente na área de influência do projeto, 

mas, contribuem igualmente a médio/longo prazo para a crescente alteração do clima global  

principalmente na emissão de gases com efeito de estufa, apesar da fraca expressividade e magnitude. 

 

1.3.2. Impactes ambientais 

 

No Quadro IV.1 apresentam-se os impactes ambientais sobre o Clima gerados com a implantação do 

projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal, na fase de construção e na fase de 

exploração. 

 

Quadro IV.1 – Impactes ambientais no descritor Clima. 

FASE 
IMPACTE OU INDICADORES DE 

IMPACTES 
CAUSAS 

CLASSIFICAÇÃO  

DO IMPACTE 

Construção 

Emissão de gases poluentes 
Circulação de máquinas e 

veículos 

Negativo; 

Provável; 

Temporário; 

Parcialmente reversível;  

Indirecto, 

Magnitude média; 

Pouco significativo 

Redução dos níveis de 
Evapotranspiração 

Redução e eliminação do 
coberto vegetal 

Negativo; 

Certo; 

Temporário; 

Parcialmente reversível; 

Directo; 

Magnitude elevada; 

Pouco significativo. 

Alteração dos níveis de Humidade 
Relativa do Ar 

Alteração do coberto vegetal; 

Alteração da topografia e rede 
hidrográfica. 

Negativo; 

Provável; 

Permanente; 

Parcialmente reversível; 

Directo; 

Magnitude média; 

Pouco significativo 

Integração paisagística 
Construção da faixa de proteção 

envolvente e espaços verdes 

Positivo; 

Provável; 

Permanente; 

Reversível; 
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Direto; 

Magnitude reduzida; 

Significativo 

Alteração do regime de massas de 
ar e vento 

Alteração da topografia, uso do 
solo e aumento da volumetria de 

elementos 

Negativo; 

Possível; 

Permanente; 

Parcialmente reversível; 

Directo; 

Magnitude reduzida; 

Pouco significativo. 

Exploração 

Aumento da temperatura (Ilha de 
calor) 

Impermeabilização do solo 

Negativo; 

Provável; 

Permanente; 

Parcialmente reversível; 

Directo; 

Magnitude média; 

Pouco significativo. 

Alteração do regime de massas de 
ar e ventos 

Aumento da volumetria 

Negativo; 

Provável; 

Permanente; 

Parcialmente reversível; 

Directo; 

Magnitude média; 

Pouco significativo. 

Integração paisagística Manutenção dos espaços verdes 

Positivo; 

Provável; 

Permanente; 

Reversível; 

Direto; 

Magnitude reduzida; 

Significativo 
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1.4. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

Em relação à geologia e geomorfologia os impactes gerados com a construção da ZLE do Sabugal 

estão associados aos processos de erosão resultantes principalmente de trabalhos na fase de 

construção, nomeadamente, a modelação do terreno e circulação de máquinas, terraplanagens, 

escavações e aterros, compactação do solo e remoção da camada de terra vegetal.  

 

De acordo com a pesquisa efetuada, não existem formações geológicas de interesse geológico 

relevante na área de estudo, pelo que não se preveem impactes relativamente a áreas de interesse 

geológico. 

 

No entanto, as actividades atrás mencionadas poderão gerar impactes ambientais sobre a geologia e 

geomorfologia, podendo originar ainda que localmente fenómenos de erosão bem como impactes pouco 

significativos na dinâmica geológica existente. 

 

 

1.4.1. Fase de Construção  

 

Realça-se, que a fase da construção da ZLE do Sabugal é a que de uma forma global apresenta mais 

impactes neste descritor, tendo em conta que a alteração do relevo é permanente, apesar do desenho e 

a organização do loteamento empresarial esteja ajustado à topografia existente. 

 

Consideram-se na fase de construção, como principais acções com potencial de induzir impactes 

ambientais sobre a geologia e a geomorfologia, as seguintes: 

- Remoção da vegetação e camada de terra vegetal; 

- Movimentação de terras – Escavação e aterros; 

- Circulação de veículos e máquinas afectos à obra; 
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- Instalação, funcionamento e desactivação do estaleiro; 

- Execução das infraestruturas na área de intervenção. 

 

A movimentação de terras, caracterizada fundamentalmente pela escavação e terraplanagens, gera 

impactes ambientais na área de estudo, que resulta da alteração das propriedades naturais dos 

materiais geológicos, nomeadamente o seu grau de compactação e a sua permeabilidade, podendo 

influenciar as condições de recarga.  

 

Por sua vez, a circulação de veículos e máquinas afecta à obra, bem como a instalação, funcionamento 

e desactivação do estaleiro poderão induzir um impacte ambiental negativo, isto é, devido a possíveis 

derrames acidentais, contaminando o solo, no entanto, devem ser cumpridas todas as regras de 

segurança e higiene e as boas práticas ambientais, prevendo-se que não ocorram impactes muito 

significativos. 

 

A compactação dos terrenos da área de estudo, e do terreno inerente à instalação e funcionamento do 

estaleiro da obra implicará alterações nas condições naturais de infiltração e de drenagem superficial, 

potenciando, embora de forma localizada, a diminuição da capacidade de infiltração em detrimento do 

escoamento superficial. Neste sentido, poder-se-á verificar uma diminuição da capacidade de recarga 

dos níveis aquíferos, devido ao aumento do grau de compactação e à alteração da drenagem dos 

terrenos. 

 

 

1.4.2. Fase de Exploração 

 

Na fase de exploração os principais impates ambientais que se geram com a implantação do projeto, na 

geologia e geomorfologia, correspondem essencialmente à construção das edificações posteriores à 

fase de construção geral, sobretudo com a escavação do terreno para a construção das fundações dos 

edifícios industriais.  
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Contudo, na fase de exploração, às superfícies impermeabilizadas correspondem aos edifícios 

industriais, às vias e pavimentos, que representam uma diminuição da infiltração directa de água no 

solo.  

 

Mas tratando-se de uma permanência de um impacte ambiental gerado na fase de construção, a  

impermeabilização de superfícies representa um impacte negativo, directo, de magnitude reduzida, 

pouco significativo, atendendo à incidência localizada e à reduzida permeabilidade natural do terreno.  

 

 

1.4.3. Impactes ambientais 

 

No Quadro IV.2 apresentam-se os impactes ambientais sobre a Geologia e Geomorfologia gerados com 

a implantação do projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal, na fase de construção e na 

fase de exploração. 

 

Quadro IV.2 – Impactes ambientais no descritor Geologia e Geomorfologia. 

FASE IMPACTE OU INDICADORES DE IMPACTES 
CLASSIFICAÇÃO  

DO IMPACTE 

Construção 

Movimentação de Terras – Escavação e 
Terraplanagens 

Negativo; 

Certo; 

Permanente; 

Irreversível;  

Directo, 

Magnitude elevada; 

Significativo 

Circulação de veículos e máquinas 

Negativo; 

Provável; 

Temporário; 

Parcialmente reversível; 

Directo; 

Magnitude média; 

Significativo. 

Compactação dos terrenos para a instalação 
do estaleiro. 

Negativo; 

Provável; 

Temporário; 

Reversível; 
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Directo; 

Magnitude reduzida; 

Pouco significativo 

Construção das vias de acesso e 
infraestruturas 

Positivo; 

Provável; 

Permanente; 

Parcialmente reversível; 

Direto; 

Magnitude reduzida; 

Pouco Significativo 

Exploração 

Construção de lotes industriais (escavação 
das fundações) e envolvente no interior do 

lote 

Negativo; 

Provável; 

Permanente; 

Parcialmente reversível; 

Directo; 

Magnitude reduzida; 

Pouco significativo. 

Impermeabilização dos solos 

Negativo; 

Provável; 

Permanente; 

Irreversível; 

Directo; 

Magnitude reduzida; 

Pouco significativo. 
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1.5. HIDROLOGIA 

 

A área de estudo é composta por uma rede hidrográfica caracterizada por pequenas linhas de 

drenagem, de carácter temporário, sem expressão no desenho do relevo, localizando -se grande parte 

paralela aos caminhos existentes em terreno natural, devido aos processos erosivos. 

 

Considerando a permeabilidade do terreno e a sua ocupação, o regime de escoamento das águas 

pluviais é maioritariamente subterrâneo, mas, quando o terreno atinge a sua capacidade de campo 

verifica-se um acréscimo do escoamento superficial. 

 

Prevê-se que a área de implementação da ZLE do Sabugal não tem influência no regime de 

escoamento da bacia hidrográfica do Rio Côa, mesmo com a impermeabilização parcial da área de 

intervenção, no entanto, com o escoamento das águas através da rede de drenagem de águas pluviais 

e a construção dos espaços verdes propostos (de proteção, de lazer e de enquadramento), grande parte 

dessa água regressa ao sistema hidrográfico.   

 

Deste modo, a implementação do projeto da ZLE do Sabugal não gera impactes ambientais 

significativos sobre a hidrologia, principalmente no regime tor rencial do escoamento superficial e na 

alteração da capacidade de transporte das linhas de água que se encontram na sua envolvente, 

verificando-se apenas alguns impactes pouco significativos e maioritariamente temporários.  

 

 

1.5.1. Fase de Construção  

 

Na fase de construção da ZLE do Sabugal as principais acções susceptíveis de provocar alterações na 

drenagem natural da área são a desmatação e os movimentos de terras, contudo, é ainda expectável 

que em períodos pluviosos se registe uma maior persistência de áreas alagadas, principalmente nos 

casos em que as mobilizações de terra criem depressões no terreno e com drenagem deficiente.  
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Salienta-se, que as principais acções geradoras de impactes ambientais na fase de construção são: 

- Trabalhos de desmatação e remoção do coberto vegetal; 

- Circulação de veículos e máquinas afecta à obra; 

- Manuseamento de substâncias potencialmente poluentes; 

- Obstrução das linhas de drenagem existentes na área de estudo; 

- Instalação, funcionamento e desactivação do estaleiro. 

 

 

1.5.2. Fase de Exploração 

 

Na fase de exploração da ZLE do Sabugal as superfícies impermeabilizadas, isto é, que correspondem 

aos edifícios industriais, vias e zonas pavimentadas, representam uma diminuição da infiltração directa 

de água no solo. Deste modo, as águas precipitadas nestas áreas serão recolhidas pela rede de 

drenagem de águas pluviais.  

 

Como referido anteriormente, a implementação do projecto originará alterações nas condições naturais 

de infiltração e de drenagem superficial do solo, potenciando, embora de forma localizada, a diminuição 

da capacidade de infiltração em detrimento do escoamento superficial. Neste sentido, poder -se-á 

verificar uma diminuição da capacidade de recarga dos aquíferos locais devido ao aumento do grau de 

compactação, impermeabilização e à alteração da drenagem natural dos terrenos. 

 

Evidencia-se ainda, que na fase de exploração, outra das acções susceptíveis de causar algum impacte 

no meio ambiente ao nível dos recursos hídricos subterrâneos diz respeito às operações de manutenç ão 

dos espaços verdes, nomeadamente, a irrigação e aplicação de fertilizantes, caso existam. Estas 

acções, apesar de poderem causar um impacte negativo e directo, serão pouco significativas e de 

magnitude reduzida, caso se proceda a uma correcta aplicação e uso de fertilizantes, adaptada às 

condições locais e às necessidades do coberto vegetal.  
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Na fase de exploração, as principais acções que podem gerar impactes na hidrologia são:  

- Superfícies compactadas e impermeabilizadas; 

- Funcionamento das redes de águas pluviais e de águas residuais domésticas; 

- Tráfego viário induzido pela ZLE do Sabugal. 

 

 

1.5.3. Impactes ambientais 

 

No Quadro IV.3 apresentam-se os impactes ambientais sobre a Hidrologia gerados com a implantação 

do projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal, na fase de construção e na fase de 

exploração. 

 

Quadro IV.3 – Impactes ambientais no descritor Hidrologia. 

FASE IMPACTE OU INDICADORES DE IMPACTES 
CLASSIFICAÇÃO  

DO IMPACTE 

Construção 

Obstrução e eliminação das linhas de 
drenagem existentes 

Negativo; 

Certo; 

Permanente; 

Irreversível;  

Directo, 

Magnitude média; 

Pouco significativo. 

Desmatação, remoção do coberto vegetal e 
movimentação de terras 

Negativo; 

Provável; 

Temporário; 

Parcialmente reversível; 

Directo; 

Magnitude média; 

Pouco significativo. 

Compactação dos terrenos para a instalação 
do estaleiro. 

Negativo; 

Possível; 

Temporário; 

Reversível; 

Directo; 

Magnitude reduzida; 
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Pouco significativo. 

Construção das zonas pavimentadas, das 
vias de acesso e infraestruturas 

(Impermeabilização e compactação do solo) 

Positivo; 

Provável; 

Permanente; 

Parcialmente reversível; 

Direto; 

Magnitude reduzida; 

Pouco Significativo. 

 

Derame acidental de produtos poluentes 
devido à circulação de veículos e máquinas 

afecta à obra. 

 

Negativo; 

Possível; 

Temporário; 

Reversível; 

Directo; 

Magnitude reduzida; 

 Significativo. 

Exploração 

Impermeabilização e compactação dos solos 

Negativo; 

Provável; 

Permanente; 

Irreversível; 

Directo; 

Magnitude elevada; 

Pouco significativo. 

Manutenção dos espaços verdes (irrigação e 
aplicação de fertilizantes) 

Negativo; 

Possível; 

Temporário; 

Reversível; 

Directo; 

Magnitude reduzida; 

Pouco significativo. 
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1.6. QUALIDADE DA ÁGUA 

 

Pretende-se avaliar e identificar quais os impactes ambientais passíveis de alteração da qualidade das 

águas na área de estudo, com a implementação do projeto da ZLE do Sabugal, no entanto, prevê-se 

que estão ligados principalmente à fase da construção. 

  

Na área de estudo já existe parte da rede de águas pluviais e rede de águas residuais domésticas, de 

apoio às duas unidades industriais existentes. 

 

1.6.1. Fase de Construção  

 

Na fase de construção, e de acordo com os trabalhos de modelação do terreno,  praticamente todas as 

actividades serão geradoras de materiais e partículas sólidas finas que, em resultado de chuvadas, 

poderá aumentar o escoamento superficial, provocando o arrastamento e o aumento da concentração 

de sólidos suspensos totais nas linhas de drenagem presentes na área. 

 

Deste modo, o evento que mais condicionará a alteração da qualidade da água será o aumento do 

escoamento superficial em detrimento dos processos de infiltração, potenciando igualmente a acção 

erosiva dos solos. Este processo sentir-se-á com maior intensidade quando o solo se encontra 

desprotegido.  

 

As principais actividades geradoras de impactes ambientais, na fase de construção, na qualidade da 

água são principalmente as seguintes: 

- Arrastamento de sólidos para as linhas de drenagem em função da desmatagem e remoção 

do coberto vegetal; 

- Alteração do relevo e das linhas de drenagem, originadas pelo movimento de terras e 

construção dos edifícios industriais; 
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- Deposição, por via húmida e/ou seca, de partículas sólidas (poeiras) originadas pela 

movimentação de terras, pela circulação de veículos e máquinas afecta à obra; 

- Derrames acidentais de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis utilizados nas máquinas e 

veículos, afectos à obra; 

 

A alteração da qualidade das águas superficiais por partículas sólidas de granulometria muito fina , quer 

pela movimentação de terras, quer pela circulação dos veículos em estradas não asfaltadas constitui um 

impacte negativo, provável e temporário, dado que se fará sentir somente enquanto durar a fase de 

construção da ZLE do Sabugal. 

 

Os impactes na qualidade da água devido a eventuais derrames acidentais de produtos poluentes 

(óleos, lubrificantes e/ou combustíveis) utilizados nos veículos e máquinas afectos à obra, com elevado 

grau de incerteza, se acontecer poderá ser negativo e bastante significativo, dependendo do produto 

poluente e da sua quantidade, devendo ser aplicadas todas as boas práticas de proteção ambiental.  

 

1.6.2. Fase de Exploração  

 

Na fase de exploração, os riscos de contaminação das águas estão relacionados com as escorrências 

provenientes de áreas sujeitas a derrames acidentais de substâncias poluentes, nomeadamente, em 

áreas de circulação e estacionamento de viaturas, áreas de lavagem e manutenção de equipamentos.  

 

Na fase de exploração da ZLE do Sabugal, as principais actividades geradoras de impactes ambientais 

na qualidade da água, são:  

- Derrames acidentais de efluentes líquidos domésticos com origem nas infra-estruturas de 

drenagem de águas pluviais e de águas residuais domésticas; 

- Derrames acidentais de produtos poluentes, originados pelo tráfego viário induzido pela 

exploração da ZLE do Sabugal. 
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1.6.3. Impactes ambientais 

 

No Quadro IV.4 apresentam-se os impactes ambientais sobre a Qualidade da Água gerados com a 

implantação do projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal, na fase de construção e na 

fase de exploração. 

 

Quadro IV.4 – Impactes ambientais no descritor Qualidade da água. 

FASE IMPACTE OU INDICADORES DE IMPACTES 
CLASSIFICAÇÃO  

DO IMPACTE 

Construção 

Deposição, por via húmida e/ou seca, de 
partículas sólidas (poeiras) originadas pela 
movimentação de terras, pela circulação de 

veículos e máquinas afecta à obra. 

Negativo; 

Provável; 

Temporário; 

Parcialmente reversível;  

Directo, 

Magnitude reduzida; 

Pouco significativo. 

Alteração do relevo e das linhas de 
drenagem. 

Negativo; 

Certo; 

Temporário; 

Irreversível; 

Directo; 

Magnitude média; 

Pouco significativo. 

Derrames acidentais de óleos, lubrificantes 
e/ou combustíveis utilizados nas máquinas e 

veículos 

Negativo; 

Possível; 

Temporário; 

Reversível; 

Direto; 

Magnitude média; 

Muito Significativo. 

Construção de faixa verde de proteção e 
espaços verdes. 

Positivo; 

Provável; 

Permanente; 

Parcialmente reversível; 

Direto; 

Magnitude média; 

Pouco Significativo. 

Exploração 
Derrame acidental de efluentes líquidos e 

sólidos domésticos. (Ruptura das 
infraestruturas) 

Negativo; 

Possível; 

Temporário; 

Reversível; 
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Directo; 

Magnitude média; 

Significativo. 

Derrames acidentais de produtos poluentes, 
originados pelo tráfego viário. 

Negativo; 

Possível; 

Temporário; 

Reversível; 

Directo; 

Magnitude elevada; 

Muito significativo. 
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1.7. QUALIDADE DO AR 

 

Pretende-se avaliar e identificar quais os impactes ambientais passíveis de alteração da Qualidade do 

ar na área de estudo, com a implementação do projeto da ZLE do Sabugal, no entanto, prevê -se que 

estão ligados maioritariamente à fase da construção. 

 

1.7.1. Fase de Construção  

 

Na fase de construção, e de acordo com os trabalhos de terraplenagens, praticamente todas as 

actividades serão geradoras de partículas finas/poeiras em suspenção no ar, em resultado dos 

processos de escavação, transporte e reposição de materiais.  

 

Deste modo, o evento que mais condicionará a alteração da Qualidade do ar será o aumento da 

concentração de poeiras na zona da ZLE, sendo que este processo sentir -se-á com maior intensidade 

quando o solo/materiais se encontram com um baixo teor de humidade.  

 

As principais actividades geradoras de impactes ambientais, na fase de construção, na Qualidade do ar 

são as seguintes: 

- Levantamento de poeiras devido à desmatação, remoção do coberto vegetal e processos de 

escavação com ou sem recursos a explosivos; 

- Circulação dos equipamentos no transporte de materiais e outras actividades 

complementares; 

- Deposição, espalhamento/nivelamento e compactação dos materiais no processo de 

modelação do terreno para definição das infraestruturas e dos lotes. 

 

A alteração da qualidade do ar em virtude do aumento da concentração de partículas finas, pela 

movimentação de terras e circulação dos veículos em vias não asfaltadas constitui um impacte negativo, 
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provável e temporário, dado que se fará sentir somente enquanto durar a fase de construção da ZLE do 

Sabugal. 

 

1.7.2. Fase de Exploração 

 

Na fase de exploração, os riscos de diminuição da qualidade do ar estão relacionados com as emissões 

provenientes das indústrias a instalar e da circulação de viaturas nos arruamentos da ZLE. 

 

1.7.3. Impactes Ambientais 

 

No Quadro IV.5 apresentam-se os impactes ambientais sobre a Qualidade do ar, gerados com a 

implantação do projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal, na fase de construção e na 

fase de exploração. 

 

Quadro IV.5 – Impactes ambientais no descritor Qualidade do ar. 

FASE IMPACTE OU INDICADORES DE IMPACTES 
CLASSIFICAÇÃO  

DO IMPACTE 

Construção 

Emissão de poeiras devido à desmatação, 
remoção do coberto vegetal e processos de 

escavação com ou sem recursos a 
explosivos; 

Negativo; 

Certo; 

Temporário; 

Reversível;  

Directo, 

Magnitude média; 

Significativo. 

Emissão de poeiras e partículas da 
circulação dos equipamentos, do transporte 

de materiais e outras actividades 
complementares; 

Negativo; 

Certo; 

Temporário; 

Reversível; 

Directo; 

Magnitude reduzida; 

Pouco significativo. 

Emissão de poeiras no processo de 
espalhamento/nivelamento e compactação 

dos materiais no processo de modelação do 
terreno para definição das infraestruturas e 

Negativo; 

Provável; 

Temporário; 

Reversível; 
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dos lotes; Direto; 

Magnitude reduzida; 

Pouco Significativo. 

Exploração 

Emissões provenientes das indústrias a 
instalar 

Negativo; 

Possível; 

Permanente; 

Irreversível; 

Directo; 

Magnitude média; 

Pouco significativo. 

Emissões provenientes da circulação 
viaturas nos arruamentos 

Negativo; 

Possível; 

Permanente; 

Irreversível; 

Directo; 

Magnitude média; 

Significativo. 
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1.8. AMBIENTE SONORO 

 

Pretende-se avaliar e identificar os impactes ambientais susceptíveis de provocar a alteração do 

Ambiente Sonoro na área de estudo, com a implementação do projeto da ZLE do Sabugal. 

 

1.8.1. Fase de Construção  

 

Na fase de construção, e de acordo com os trabalhos de terraplenagens, praticamente todas as 

actividades serão geradoras de ruído, em resultado dos processos de escavação, aterros, transporte, 

reposição de materiais, instalação de infraestruturas, construção de pavimentos e arranjos exteriores. 

 

Deste modo, o evento que mais condicionará a alteração do ambiente sonoro será o aumento dos níveis 

sonoros na zona da ZLE e envolvente, sendo que este processo sentir-se-á com maior intensidade 

quando o desmonte dos maciços rochosos for efetuado com recurso a explosivos.  

 

As principais actividades geradoras de impactes ambientais, na fase de construção, no Ambiente 

Sonoro são as seguintes: 

- Desmonte dos maciços rochosos com recurso a explosivos; 

- Escavação, transporte e reposição de materiais, compactação, execução de infraestruturas 

e trabalhos de pavimentação. 

 

A alteração do ambiente sonoro em virtude da produção de ruído, pela execução das actividades at rás 

referidas, constitui um impacte negativo, provável e temporário, dado que se fará sentir somente 

enquanto durar a fase de construção da ZLE do Sabugal.  

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DE “ZONA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL 

DO SABUGAL” 

 

 

 
EIA_ZLE_Sabugal        Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização IV.23 

 

1.8.2. Fase de Exploração 

 

Na fase de exploração, os riscos de diminuição da qualidade do Ambiente Sonoro, estão relacionados 

com as actividades de laboração das indústrias a instalar e da circulação de viaturas nos arruamentos 

da ZLE. 

 

1.8.3. Impactes Ambientais 

 

No Quadro IV.6 apresentam-se os impactes ambientais sobre o Ambiente Sonoro gerados com a 

implantação do projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal, na fase de construção e na 

fase de exploração. 

 

Quadro IV.6 – Impactes ambientais no descritor Ambiente Sonoro. 

FASE IMPACTE OU INDICADORES DE IMPACTES 
CLASSIFICAÇÃO  

DO IMPACTE 

Construção 

Ruído gerado pelo desmonte dos maçicos 
rochosos com resurso a explosivos; 

Negativo; 

Certo; 

Temporário; 

Reversível;  

Directo, 

Magnitude Elevada; 

Significativo. 

Ruído gerado pelos trabalhos de escavação, 
transporte e reposição de materiais, 

compactação, execução de infraestruturas e 
trabalhos de pavimentação; 

Negativo; 

Certo; 

Temporário; 

Reversível; 

Directo; 

Magnitude Média; 

Pouco significativo. 

Exploração 
Ruído gerado pelas actividades de 
laboração das indústrias a instalar; 

Negativo; 

Possível; 

Permanente; 

Reversível; 

Directo; 

Magnitude Reduzida; 

Pouco Significativo. 
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Ruído gerado pela circulação de viaturas 
nos arruamentos. 

Negativo; 

Possível; 

Permanente; 

Irreversível; 

Directo; 

Magnitude reduzida; 

Pouco Significativo. 
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1.9. FLORA E VEGETAÇÃO 

 

1.9.1. Fases de Construção e Exploração 

 

Considerando a tipologia e as características do projeto, a  implementação da ZLE do Sabugal na área 

de estudo, vai gerar impactes ambientais negativos significativos na flora e vegetação, principalmente 

durante a fase de construção, através de ações como a destruição e remoção do coberto vegetal, 

decapagem da camada de terra vegetal e movimentos de terras, aumentando deste modo, mesmo que 

temporário, também a erosão do solo e alteração no normal funcionamento dos habitats. 

 

Salienta-se que, como consequência dos movimentos de terra, se prevê um aumento da emissão e 

deposição de poeiras gerando também um impacte negativo sobre a vegetação e sua regeneração  

natural, principalmente no coberto vegetal envolvente à área de intervenção, uma vez que, os efeitos 

resultantes das actividades descritas podem provocar uma diminuição da taxa fotossintética das 

plantas, tendo em conta que a cutícula foliar se encontra coberta por poeiras, obstruindo e inibindo a 

actividade estomática das plantas.  

 

Contudo, a compactação do solo devido à circulação de veículos e máquinas poderá afectar as 

características do solo, nomeadamente a sua estrututa, o que afectará a reposição do coberto vegetal, 

induzindo deste modo um impacte ambiental negativo.  

 

Na fase de construção, prevê-se que a construção dos espaços verdes de proteção (faixa envolvente à 

ZLE), de enquadramento e de recreio e lazer, como toda a requalificação dos espaços exteriores, com 

utilização de espécies maioritariamente autóctones e adaptadas às condições fitogeográficas do local, 

gere impactes ambientais positivos, uma vez que o coberto vegetal vai ser aumentado e melhorado, 

face às ações negativas anteriormente mencionadas.  
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Durante a fase de exploração, as actividades previstas para o local podem induzir a perturbação e 

degradação da vegetação devido às acessibilidades, isto é, à presença de pessoas e viaturas sobre o 

coberto vegetal.  

 

 

1.9.2. Impactes ambientais 

 

No Quadro IV.7 apresentam-se os impactes ambientais sobre a Flora e vegetação induzidos com a 

implantação do projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal, na fase de construção e na 

fase de exploração. 

 

Quadro IV.7 – Impactes ambientais no descritor Flora e vegetação. 

FASE IMPACTE OU INDICADORES DE IMPACTES 
CLASSIFICAÇÃO  

DO IMPACTE 

Construção 

Destruição e remoção total da vegetação. 

Negativo; 

Certo; 

Permanente; 

Irreversível;  

Directo, 

Magnitude elevada; 

Significativo. 

Compactação e alteração do solo, devido à 
circulação de veículos e máquinas. 

Negativo; 

Provável; 

Temporário; 

Parcialmente reversível; 

Directo; 

Magnitude reduzida; 

Pouco significativo. 

Aumento de pressão antrópica originada 
pelo aumento da utilização da zona de 

projecto e sua envolvente pelos 
trabalhadores 

Negativo; 

Provável; 

Temporário; 

Reversível; 

Indireto; 

Magnitude reduzida; 

Pouco Significativo. 

Emissão, levantamento e deposição de 
poeiras e poluentes atmosféricos. 

Negativo; 

Certo; 

Temporário; 

Reversível; 
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Direto; 

Magnitude reduzida; 

Pouco significativo. 

Integração paisagística, com construção da 
faixa verde de proteção e de espaços 

verdes. 

Positivo; 

Certo; 

Permanente; 

Reversível; 

Direto; 

Magnitude elevada; 

Significativo. 

Exploração 
Circulação de pessoas e viaturas sobre o 

coberto vegetal. 

Negativo; 

Possível; 

Temporário; 

Parcialmente reversível; 

Directo; 

Magnitude média; 

Significativo. 
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1.10. FAUNA E BIÓTOPOS 

 

1.10.1. Fases de Construção e Exploração 

 

Com a implementação da ZLE do Sabugal prevê-se alguns impactes ambientais expressivos sobre o 

descritor Fauna e Biótopos, essencialmente na fase de construção, contudo e uma vez que esta zona já 

se encontra muito perturbada, o abandono inicial de espécies deverá ser pouco significativo. 

 

O reordenamento territorial é alterado com a implantação da zona industrial, que induz a uma 

significante alteração na situação actual, modificando as tipologias de usos do solo, com consequente 

eliminação dos biótopos existentes (Matos, Clareiras e orla dos matos, Afloramentos rochosos) , à 

excepção da área artificializada. A eliminação dos biótopos disponíveis na área de estudo constitui para 

a fauna um impacte negativo, irreversível e permanente, contudo, este impacte será localizado, 

fazendo-se sentir, essencialmente, na área de intervenção e área envolvente. 

 

Considera-se que na fase de construção da ZLE do Sabugal se gere impactes ambien tais negativos e 

significativos sobre a fauna existente, contribuindo para a sua perturbação e mesmo na perda directa de 

elementos, isto é, mortalidade de exemplares faunísticos.    

 

Durante a fase de construção, as acções como a destruição e remoção da vegetação, os movimentos 

de terras e alteração de habitats, resulta na perda de biótopos para a fauna e consequente afastamento 

de espécies para áreas ainda não intervencionadas, que com o crescente aumento da actividade 

humana, aumento do ruído e levantamento de poeiras originado pela circulação de veículos e máquinas, 

resultará no gradual e absoluto afastamento da fauna na área de estudo, bem como da sua envolvente 

directa. 

 

As principais actividades geradoras de impactes ambientais, na fase de construção, na fauna e biótopos 

são as seguintes: 
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- Destruição e eliminação do coberto vegetal existente; 

- Eliminação dos biótopos que caracterizam a área de estudo; 

- Aumento do ruído, levantamento e emissão de poeiras, compactação do solo, originado pela 

circulação de veículos e máquinas afecta à obra; 

- Aumento de vibrações e ruído, originado pela utilização de explosivos para desmonte de 

rocha; 

- Atropelamento e esmagamento provocado pelos veículos, máquinas e pessoas afectas à 

obra. 

 

Salienta-se ainda, que existem espécies faunísticas como por exemplo, algumas espécies de aves que 

nidificam no solo ou próximo deste, que se encontram também sujeitos a esmagamentos, caso as 

acções que induzam impates negativos ocorram durante o período de nidificação ou outro período 

sensível do seu ciclo biológico.  

 

Durante a fase de exploração da ZLE do Sabugal prevê-se a existência de uma perturbação e 

mortalidade da fauna associadas ao atropelamento e esmagamento causados pela circulação de 

veículos e pessoas, acções de manutenção dos espaços verdes, em que os impactes previstos para a 

fauna podem também resultar devido ao aumento da luminosidade durante o período nocturno. 

 

Preve-se que com a integração paisagística, através da construção de espaços verdes de várias 

tipologias, com utilização de espécies maioritariamente autóctones e adaptadas às condições 

fitogeográficas do local, gere impactes ambientais positivos, traduzindo-se fundamentalmente no retorno 

de espécies faunisiticas à área de estudo. 
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1.10.2. Impactes ambientais 

 

No Quadro IV.8 apresentam-se os impactes ambientais sobre a Fauna e Biótopos induzidos com a 

implantação do projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal, na fase de construção e na 

fase de exploração. 

 

Quadro IV.8 – Impactes ambientais no descritor Fauna e Biótopos. 

FASE IMPACTE OU INDICADORES DE IMPACTES 
CLASSIFICAÇÃO  

DO IMPACTE 

Construção 

Destruição e remoção total do coberto 
vegetal. 

Negativo; 

Certo; 

Permanente; 

Irreversível;  

Indirecto, 

Magnitude média; 

Significativo. 

Eliminação e destruição dos biótopos 
existentes. 

Negativo; 

Certo; 

Permanente; 

Irreversível; 

Directo; 

Magnitude elevada; 

Significativo. 

Aumento do ruído, levantamento e emissão 
de poeiras, compactação do solo, originado 

pela circulação de veículos e máquinas 
afecta à obra. 

Negativo; 

Provável; 

Temporário; 

Reversível; 

Direto; 

Magnitude reduzida; 

Pouco Significativo. 

Aumento de vibrações e ruído, originado 
pela utilização de explosivos para desmonte 

de rocha. 

Negativo; 

Possível; 

Temporário; 

Reversível; 

Direto; 

Magnitude reduzida; 

Pouco significativo. 

 

Atropelamento e esmagamento provocado 
pelos veículos, máquinas e pessoas afecta à 

obra. 

 

Negativo; 

Provável; 

Temporário; 

Irreversível; 

Direto; 

Magnitude média; 
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Muito significativo. 

 

Integração paisagística, com construção da 
faixa verde de proteção e de espaços 

verdes. 

Positivo; 

Certo; 

Permanente; 

Reversível; 

Indireto; 

Magnitude média; 

Pouco Significativo. 

Exploração 

Atropelamento e esmagamento provocado 
pelos veículos e pessoas. 

 

Negativo; 

Provável; 

Permanente; 

Irreversível; 

Directo; 

Magnitude média; 

Pouco significativo. 

 

Aumento da luminosidade durante o período 
nocturno. 

 

Negativo; 

Certo; 

Permanente; 

Irreversível; 

Directo; 

Magnitude reduzida; 

Pouco significativo. 

 

 

Aumento do ruído originado pelos edifícios 
industriais e pelo aumento do trânsito 

rodoviário. 

 

Negativo; 

Provável; 

Permanente; 

Irreversível; 

Directo; 

Magnitude média; 

Pouco significativo. 
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1.11. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITECTÓNICO 

 

1.11.1. Considerações gerais 

 

Considera-se que com a implementação do projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal não 

se gerem quaisquer impactes ambientais sobre o Património Arqueológico e Arquitecónico, uma vez 

que, e de acordo com a situação de referência, não foi identificada a presença de quaisquer vestígios 

que possam indiciar a existência de elementos com interesse patrimonial na área de estudo. 

 

No entanto, tendo em conta o elevado património arquitetónico e arqueológico que existe no concelho 

do Sabugal deverá existir no decorrer da obra a sensibilidade nesta temática.  
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1.12. SOLOS E USO ACTUAL DO SOLO 

 

Pretende-se caracterizar e identificar os impactes ambientais no solo e no seu uso, com a 

implementação do projecto, que ocorrem essencialmente na fase de construção, principalmente sobre a 

sua estrutura e propriedades. Salienta-se que, o solo, enquanto recurso natural é o suporte essencial do 

coberto vegetal, proporciona o armazenamento de água e nutrientes, como também garante vários usos 

e funções. 

 

Realça-se ainda, de acordo com o PDM do Sabugal, que a tipologia de uso do solo foi alterada, isto é, 

de solo rural para solo urbano e a área de estudo como zona de localização empresarial, pelo que 

representa por si só também um impacte negativo permanente.  

 

 

1.12.1. Fase da Construção 

 

A fase de construção da Zona de Localização Empresarial é a fase que provoca maiores impactes sobre 

o solo, sendo a sua maioria de caracter permanente.  

 

As principais actividades geradoras de impactes ambientais, na fase de construção, no solo e uso actual 

do solo são as seguintes: 

- Preparação do terreno através da destruição e remoção do coberto vegetal;  

- Decapagem da camada de terra vegetal para posterior utilização na construção dos novos 

espaços verdes; 

- Movimentos de terra, principalmente a escavação para implantação dos edifícios e 

arruamentos; 

- Impermeabilização do solo, através da construção dos pavimentos e sub-bases de 

assentamento; 
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- Impermeabilização do solo através da construção dos edifícios industríais;  

- Movimentação e circulação de máquinas e veículos, podendo provocar possíveis derra mes 

acidentais de produtos poluentes, como por exemplo, óleos, lubrificantes e combustíveis;  

- Compactação do solo através da circulação e movimentação de máquinas e veículos afetos 

à obra; 

- Implementação do estaleiro da obra; 

- Construção de novos espaços verdes, de proteção, de enquadramento e de lazer. 

 

 

1.12.2. Fase de exploração 

 

As principais actividades geradoras de impactes ambientais, na fase de exploração, no solo e uso actual 

do solo, são as seguintes: 

- Utilização de máquinas e equipamentos para a manutenção dos espaços verdes, que 

poderão provocar a contaminação dos solos devido a possíveis derrames acidentais de 

combustível e óleos; 

- Poderá ocorrer a compactação do solo, originada por uma incorreta circulação de veículos 

na área de estudo; 

- Preservação e manutenção em boas condições dos espaços verdes. 

 

 

1.12.3. Impactes ambientais 

 

No Quadro IV.9 apresentam-se os impactes ambientais sobre o Solo e Uso actual do solo induzidos 

com a implantação do projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal, na fas e de construção e 

na fase de exploração. 
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Quadro IV.9 – Impactes ambientais no descritor Solo e Uso actual do solo. 

FASE IMPACTE OU INDICADORES DE IMPACTES 
CLASSIFICAÇÃO  

DO IMPACTE 

Construção 

Preparação do terreno, com a destruição e 
remoção total do coberto vegetal. 

Negativo; 

Certo; 

Permanente; 

Irreversível;  

Indirecto, 

Magnitude elevada; 

Significativo. 

Aumento da erosão do solo devido à 
remoção do coberto vegetal e 

terraplenagens. 

Negativo; 

Certo; 

Temporário; 

Parcialmente reversível;  

Directo, 

Magnitude reduzida; 

Pouco significativo. 

Impermeabilização do solo. 

Negativo; 

Certo; 

Permanente; 

Parcialmente reversível; 

Directo; 

Magnitude elevada; 

Significativo. 

Alteração da estrutura e propriedades devido 
aos movimentos de terra, principalmente a 

escavação. 

Negativo; 

Provável; 

Permanente; 

Irreversível; 

Direto; 

Magnitude reduzida; 

Significativo. 

Compactação do solo provocado pela 
criculaçao de máquinas e veículos afectos à 

obra. 

Negativo; 

Provável; 

Temporário; 

Reversível; 

Direto; 

Magnitude reduzida; 

Pouco significativo. 

 

Contaminação do solo originada por 
derrames acidentais de produtos poluentes. 

 

Negativo; 

Possível; 

Temporário; 

Irreversível; 

Direto; 

Magnitude média; 

Muito significativo. 
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Integração paisagística, com construção dos 
espaços verdes. 

Positivo; 

Certo; 

Permanente; 

Reversível; 

Indireto; 

Magnitude média; 

Significativo. 

Exploração 

 

Derrames acidentais provocados pelas 
máquinas e equipamentos da manutenção 

dos espaços verdes. 

 

Negativo; 

Possível; 

Temporário; 

Irreversível; 

Directo; 

Magnitude média; 

Muito significativo. 

 

 

Estabilização e consolidação do solo devido 
ao coberto vegetal introduzido na área de 

estudo.  

 

Positivo; 

Certo; 

Permanente; 

Reversível; 

Directo; 

Magnitude média; 

Pouco significativo. 
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1.13. PAISAGEM 

 

A paisagem da área de estudo e as unidades que a caracterizam, apesar de se encontrarem fortemente 

alteradas devido à acção do homem, através da alteração do coberto vegetal devido a consecutivos 

incêndios e ao pastoreio, vão sofrer alteração com a implementação do projeto, em que a ZLE do 

Sabugal vai gerar impactes ambientais significativos temporários e permanentes, principalmente na fase 

de construção. 

 

Os impates ambientais gerados poderão ser minimizados através das características formais e 

construtivas do projecto, isto é, do desenho do loteamento proposto, a localização dos edifícios de 

acordo com a topografia existente, as cotas de implantação, as volumetrias e desenho arquitetónico dos 

próprios edifícios industriais, como também através da integração paisagística proposta, principalmente 

com a execução da faixa de proteção envolvente. 

 

 

1.13.1. Fases da Construção e Exploração 

 

A fase de construção, como referido anteriormente, é a fase que origina maiores alterações no terreno 

natural, desfigurando a situação de referência, principalmente com alteração do coberto vegetal, do 

relevo e uso do solo, gerando assim a maioria dos impates na paisagem, principalmente nas 

características visuais. 

 

É na fase de construção que se verifica também a maior desorganização na área de estudo, quer 

espacial quer funcional, devido aos inúmeros trabalhos a cumprir, delimitação do estaleiro, circulação de 

pessoas, veículos e máquinas, gerando deste modo impactes não só na área de intervenção como 

também na sua envolvente. 
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As principais actividades geradoras de impactes ambientais, na fase de construção, na paisagem são as 

seguintes: 

- Destruição e eliminação do coberto vegetal existente; 

- Alteração da topografia da área de estudo, originada pela movimentação de terras, 

escavação, terraplangens e abertura de caboucos para as fundações; 

- Alteração do uso do solo e tipologia da paisagem; 

- Introdução de vegetação, originada pela formação de novos espaços verdes;  

- Construção de edifícios, aumento da volumetria e área artificializada;  

- Aumento e levantamento de poeiras e deposição na área de estudo e envolvente, originada 

pela circulação de veículos e máquinas afecta à obra; 

- Aumento de vibrações e ruído, originado pela utilização de explosivos para desmonte de 

rocha; 

- Degradação da qualidade visual, originada pela presença de elementos “estranhos” à 

situação de referência, nomeadamente, veículos e máquinas, depósitos de materiais e 

equipamentos, resíduos e volumes de terras. 

 

Na fase de exploração os impactes ambientais negativos gerados com a implementação da ZLE do 

Sabugal são representados principalmente pela degradação das infraestruturas existentes, edifícios 

industriais e respectiva área envolvente, como também falta de manutenção dos espaços exteriores, 

culminando num incremento da degradação visual da zona industrial.  

 

1.13.2. Impactes ambientais 

 

No Quadro IV.10 apresentam-se os impactes ambientais sobre a Paisagem induzidos com a 

implantação do projeto da ZLE do Sabugal, na fase de construção e na fase de exploração.  
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Quadro IV.10 – Impactes ambientais no descritor Paisagem. 

FASE IMPACTE OU INDICADORES DE IMPACTES 
CLASSIFICAÇÃO  

DO IMPACTE 

Construção 

Destruição e eliminação do coberto vegetal. 

Negativo; 

Certo; 

Permanente; 

Parcialmente reversível;  

Directo, 

Magnitude média; 

Significativo. 

Alteração da topografia e da morfologia da 
área de estudo. 

Negativo; 

Certo; 

Permanente; 

Irreversível; 

Directo; 

Magnitude elevada; 

Significativo. 

Alteração do uso do solo e tipologia da 
paisagem. 

Negativo; 

Certo; 

Permanente; 

Irreversível; 

Direto; 

Magnitude média; 

Significativo. 

Aumento e levantamento de poeiras e 
deposição na área de estudo e envolvente, 

originada pela circulação de veículos e 
máquinas afecta à obra 

Negativo; 

Provável; 

Temporário; 

Reversível; 

Direto; 

Magnitude reduzida; 

Pouco significativo. 

 

Aumento da volumetria e área artificializada. 

 

Negativo; 

Provável; 

Permanente; 

Irreversível; 

Direto; 

Magnitude média; 

Muito significativo. 

 

Integração paisagística, com construção da 
faixa verde de proteção e de espaços 

verdes. 

Positivo; 

Certo; 

Permanente; 

Reversível; 

Direto; 

Magnitude elevada; 

Muito Significativo. 

Aumento de vibrações e ruído, originado 
pela utilização de explosivos para desmonte 

de rocha. 

Negativo; 

Possível; 

Temporário; 
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Reversível; 

Indireto; 

Magnitude reduzida; 

Pouco Significativo. 

Degradação da qualidade visual. 

Negativo; 

Certo; 

Permanente; 

Irreversível; 

Direto; 

Magnitude elevada; 

Muito Significativo. 

Exploração 

Agravamento da qualidade visual, originada 
pela inexistência de manutenção dos 
equipamentos e espaços exteriores e 

degradação dos materiais. 

 

Negativo; 

Possível; 

Temporário; 

Parcialmente reversível; 

Directo; 

Magnitude reduzida; 

Pouco significativo. 
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1.14. SÓCIOECONOMIA 

 

A identificação e a avaliação dos impactes ao nível da sócioeconomia procura determinar os efeitos de 

uma determinada acção na estrutura social e económica de uma comunidade ou população, de uma 

dada região, visando, sobretudo, analisar as consequências sociais e económicas locais e regionais e 

articulá-las com as consequências ambientais que daí possam advir.  

 

Dada a natureza da tipologia da ZLE do Sabugal, os impactes sócioeconomicos resultantes da 

construção deste projecto serão particularmente significativos na zona de implantação e na sua 

envolvente, estendendo-se assim a toda a cidade do Sabugal e até mesmo a todo o concelho. 

 

Mas, salienta-se que, a evolução da zona industrial, isto é, a construção nos lotes e os respetivos 

impactes no sistema socioeconómico estão também fortemente ligados a investimentos privados, pelo 

que, é de considerar alguma incerteza no horizonte temporal de influência, sobre a população local e a 

região.  

 

Contudo, e de acordo com a localização da área de estudo, que se encontra no interior do país, numa 

região que há muito sofre com os problemas de desertificação, de fluxos de emigração e do êxodo da 

população activa para outros centros urbanos, do ponto de vista da socioeconomia, a implementação do 

projecto é um factor de desenvolvimento importante. Quer pela sobrecarga da zona industrial actual, 

quer pelas novas indústrias que poderão fixar-se, sendo, neste domínio, um pólo de dinamização 

económica, gerador de emprego directo e indirecto. 
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1.14.1. Fase da Construção 

 

A fase de construção do projeto da ZLE do Sabugal vai gerar no descritor socioeconomia impactes 

positivos e negativos, como também impactes temporários e outros permanentes, prevendo-se, devido à 

tipologia do projeto que a influência sobre a população e a ecónomia local é maioritariamente positiva.  

  

Os principais impactes positivos, na fase de construção, na socioeconomia são os seguintes: 

- Aumento temporário do número de postos de trabalho directos, inerentes à actividade de 

construção e outros sectores dependentes, necessários para a implementação do projecto; 

- Aumento temporário do número de postos de trabalho indirectos, inerentes à actividade de 

construção e outros sectores dependentes, necessários para a implementação do projecto; 

- A integração de mão-de-obra local, que promove o aumento dos rendimentos de pessoas e 

respectivas famílias; 

- Acréscimo do consumo de bens e serviços pelos trabalhadores e pessoas afecta à obra, que 

contribuirá para o consumo de bens e serviços locais; 

- A integração paisagística e a criação de novos espaços verdes e de recreio e lazer, pela 

potencial criação de empregos, directa ou indirectamente,  ligados à área do ambiente e aumento da 

qualidade de vida para a população. 

 

Os principais impactes negativos, na fase de construção, na socioeconomia são os seguintes: 

- Aumento do tráfego automóvel, em especial o tráfego viário pesado, inerente às activ idades 

de construção; 

- Degradação das vias de circulação contíguas à área de estudo e diminuição das condições 

de segurança das mesmas, originada pelo aumento de tráfego; 

- Aumento da poluição (sonora e do ar) e consequentes incómodos para os transeuntes na via 

contígua à área de estudo, originada pelo aumento de circulação de veículos e máquinas, afecta 

à obra. 
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1.14.2. Fase de Exploração 

 

A fase de exploração do projecto da ZLE do Sabugal vai gerar impactes significativos positivos na 

economia local e na população, principalmente com a criação de novos postos de trabalhos 

permanentes, directos e indirectos. 

 

As principais actividades geradoras de impactes ambientais, na fase de exploração, na socioeconomia 

são as seguintes: 

- O volume de tráfego inerente às actividades existentes nos diferentes lotes industriais, não 

se prevê muito significativo, embora seja esperado um fluxo maior de viaturas em determinadas 

alturas do dia;  

- As actividades decorrentes nos lotes industriais dinamizarão a actividade económica da 

região; 

- Criação de novos postos de trabalho associados às actividades de gestão, segurança  e 

limpeza desta infra-estrutura;  

 

No entanto, ao nível da criação de postos de trabalho, o maior efeito é gerado indirectamente e prende -

se com o desenvolvimento do loteamento organizado e estruturado com todas as condições, no sentido 

de oferecer instalações fomentadoras do emprego e dinamizadoras da economia. 

 

Estima-se que a exploração dos lotes previstos neste projecto, seja facilitadora da instalação de novas 

unidades produtivas que promovam a criação de novos postos de trabalho directos e indirectos, o que 

face à actual conjuntura económica, caracterizada pelos elevados níveis de desemprego constituirá um 

factor positivo de expressão muito importante e de forte impacto local. A criação de postos de trabalho 

induz uma diminuição do número de desempregados na região, incrementando a economia local.  
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1.14.3. Impactes ambientais 

 

No Quadro IV.11 apresentam-se os impactes ambientais sobre a Socioeconomia induzidos com a 

implantação do projeto da ZLE do Sabugal, na fase de construção e na fase de exploração.  

 

Quadro IV.11 – Impactes ambientais no descritor Socioeconomia. 

FASE IMPACTE OU INDICADORES DE IMPACTES 
CLASSIFICAÇÃO  

DO IMPACTE 

Construção 

Aumento do número de postos de trabalho 
directos e indirectos. 

Positivo; 

Certo; 

Temporário; 

Reversível;  

Directo, 

Magnitude muito elevada; 

Muito significativo. 

Integração de mão-de-obra local, que 
promove o aumento dos rendimentos de 

pessoas e respectivas famílias. 

Positivo; 

Provável; 

Temporário; 

Parcialmente reversível; 

Directo; 

Magnitude elevada; 

Muito significativo. 

Aumento do consumo de bens e serviços 
pelos trabalhadores e pessoas afecta à obra. 

Positivo; 

Certo; 

Temporário; 

Reversível; 

Direto; 

Magnitude elevada; 

Significativo. 

Integração paisagística e a criação de novos 
espaços verdes e de recreio e lazer. 

Positivo; 

Certo; 

Permanente; 

Parcialmente reversível; 

Indireto; 

Magnitude reduzida; 

Pouco significativo. 

 

Aumento do tráfego automóvel, em especial 
o tráfego viário pesado, inerente às 

actividades de construção. 

 

Negativo; 

Certo; 

Temporário; 

Reversível; 

Direto; 

Magnitude elevada; 

Significativo. 
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Degradação das vias de circulação. 

Negativo; 

Provável; 

Temporário; 

Parcialmente reversível; 

Direto; 

Magnitude reduzida; 

Pouco significativo. 

Aumento da poluição (sonora e do ar) e 
consequentes incómodos para os 

transeuntes na via contígua à área de 
estudo. 

Negativo; 

Possível; 

Temporário; 

Reversível; 

Direto; 

Magnitude reduzida; 

Pouco Significativo. 

Degradação da qualidade visual. 

Negativo; 

Certo; 

Permanente; 

Irreversível; 

Indirecto; 

Magnitude média; 

Pouco significativo. 

Exploração 

Criação de novos postos de trabalhos, 
directos e indirectos. 

 

Positivo; 

Certo; 

Permanente; 

Parcialmente reversível; 

Directo; 

Magnitude muito elevada; 

Muito significativo. 

Fixação de população activa 

Positivo; 

Provável; 

Permanente; 

Reversível; 

Indirecto; 

Magnitude reduzida; 

Pouco significativo. 

Aumento de tráfego inerente às actividades 
existentes nos diferentes lotes industriais, 

em determinadas alturas do dia. 

Negativo; 

Provável; 

Temporário; 

Parcialmente reversível; 

Directo; 

Magnitude reduzida; 

Significativo. 

 

 

Em suma, os impactes associados à implementação da Zona de Localização Empresarial do Sabugal , 

ao nível socioeconómico, são na sua generalidade bastante positivos, sendo muito significativos à 
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escala local e regional, em relação ao número de postos de trabalho directo, e também muito relevantes 

ao nível da criação de emprego indirecto, contribuindo eficazmente para a diversificação  e dinamização 

do tecido económico local e regional. 
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2. IMPACTES CUMULATIVOS 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

Pretende-se neste capítulo identificar e analisar os impactes ambientais cumulativos resultantes da 

implementação do projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal, na área de estudo  e na área 

envolvente, numa escala local e regional, tendo por base a caracterização da situação de referência 

executada no Capítulo III e a avaliação de impactes sobre os diferentes descritores no Capítulo IV.  

 

Com a implementação do projeto poderão vir a existir outros projetos análogos ou complementares ao 

actualmente proposto, esperando-se desta forma que se gerem impactes cumulativos, que serão 

analisados para cada um dos descritores ambientais, os impactes cumulativos passíveis de serem 

verificados. 

 

Neste sentido, considera-se como impacte ambiental cumulativo, o impacte que resulta da 

implementação do projeto em associação com a presença de outros projetos, existentes ou previstos, 

como também de projetos complementares à implementação da ZLE do Sabugal, independentemente 

se a entidade responsável seja pública ou privada.  

 

A área envolvente do local de implantação do Projecto apresenta uma fraca ocupação, na sua maioria 

caracterizada por terrenos incultos, com afloramentos rochosos, com coberto vegetal de vegetação 

rasteira e mato arbustivo e alguns terrenos agrícolas. Deve ainda considerar, a existência  contígua à 

ZLE a estrada nacional EN233 e duas unidades industriais dentro do limite da ZLE. 

 

Na envolvente à Zona de Localização Empresarial as localidades mais próximas que se encontram são, 

Quintas de São Bartolomeu, a 1,3 Km para Este, a cidade do Sabugal a 2,6 Km, no sentido SE, e a 

povoação do Espinhal a cerca de 1,7 Km, para Oeste.  
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Em relação aos recursos naturais de interesse, a ZLE do Sabugal não se localiza em qualquer área 

sensível. A área sensível mais próxima situa-se a 3 km, e corresponde ao Sítio de Importância 

Comunitária (SIC) – PTCON004 Sítio Malcata, e a 9 km da Zona de Proteção Especial (ZPE) da Rede 

Natura 2000 – PTZPE0007 Serra da Malcata, localizadas a sueste da área em estudo.  

 

2.1. CLIMA 

 

No descritor Clima não se prevê que a implementação do projeto da Zona de Localização Empresarial 

do Sabugal gere impactes cumulativos numa escala local e regional.  

 

2.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

Para o presente descritor esperam-se impactes cumulativos pouco significativos, que poderão resultar 

de um acréscimo de movimentações de terras, devido à alteração da topografia, que induz num 

aumento da erosão e impermeabilização dos solos.  

 

Por outro lado, de acordo com os regulamentos e planos em vigor é inexequível, mas na eventualidade 

de novas intervenções na envolvente da área de intervenção, que poderão permitir um aumento dos 

trabalhos de limpeza e desmatação dos terrenos abrangidos, poderá possibilitar uma progressão dos 

agentes erosivos, principalmente nos solos desprovidos de vegetação e mais expostos a estes factores 

naturais.  

 

2.3. HIDROLOGIA 

 

Os impactes cumulativos associados à hidrologia estão essencialmente relacionados com a construção 

de aterros e execução de terraplangens, com a consequente compactação dos solos, o que aumenta a 

impermeabilização do solo e a diminuição da sua permeabilidade, resultando numa redução da 
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infiltração de água para os aquíferos. Estes impactes são pouco significativos  para a rede hidrológica 

onde se insere a área de implementação do projeto. 

 

2.4. QUALIDADE DA ÁGUA 

 

Prevem-se impactes cumulativos no descritor Qualidade da Água, associados à implantação do 

estaleiro e às actividades a ele inerentes, possibilitarão um aumento de produção de efluentes residuais 

e outras fontes poluentes relacionadas, como por exemplo, as águas de lavagem de máquinas, 

lubrificantes e óleos usados em motores, que poderão aumentar a significância e magnitude dos 

impactes caso não sejam salvaguardadas as medidas de salvaguarda e boas práticas ambientais.  

 

Salienta-se ainda, que associada à manutenção dos espaços verdes propostos, e em consonância com 

a possibilidade de existência de outras zonas verdes na envolvente, pode aumentar significativamente a 

qualidade das águas, devido à escorrência e infiltração de águas contaminadas por fertilizantes ou 

outros poluentes.  

 

2.5. QUALIDADE DO AR 

 

O descritor Qualidade do ar poderá ter impactes cumulativos associados às fases de construção e de 

exploração. Durante a fase de construção, a produção e emissão de poeiras devido aos movimentos de 

terra que em conjunto com a poluição do ar devido ao aumento do tráfego viário, quer na obra quer na 

estrada contígua à área de intervenção provocam impactes ambientais cumulativos negativos na 

qualidade do ar da área de estudo e área envolvente. 

  

Os impactes cumulativos existentes na fase de construção serão diferentes dos previstos na fase de 

exploração, uma vez que as actividades industriais na área de estudo poderão produzir emissões de 

gases e poeiras, que na ausência de controlo e a longo prazo poderá causar alteração da qualidade do 

ar local.  
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2.6. AMBIENTE SONORO 

 

O principal impacte cumulativo negativo no descritor Ambiente sonoro verifica -se na fase de exploração, 

com a possível alteração dos níveis de ruído ambiente, devido ao aumento do tráfego viário associado 

ao funcionamento da área empresarial e das actividades industriais nos diferentes lotes.  

 

2.7. FLORA E VEGETAÇÃO 

 

A implementação do projeto da ZLE do sabugal não vai gerar impactes cumulativos negativos ao nível 

da Flora e Vegetação, contudo, a sua implementação vai contribuir para uma diminuição das áreas 

naturais e diminuição da regeneração do coberto vegetal, numa área e região bastante degradadas e 

fustigadas por inúmeros incêndios ao longo dos anos. 

 

No entanto, com a criação dos novos espaços verdes e fundamentalmente com a execução da faixa 

verde de proteção envolvente à zona industrial, prevê-se que se gerem impactos cumulativos positivos 

na Flora e Vegetação, principalmente com a utilização de vegetação maioritariamente autóctone, 

produzindo deste modo uma reserva genética e de sementes. 

 

2.8. FAUNA E BIÓTOPOS 

 

Preve-se que a implementação do projeto da ZLE do Sabugal gere impactos cumulativos negativos ao 

nível da Fauna e Biótopos, que se relacionam acima de tudo pelo aumento do tráfego viário na estrada 

nacional EN233, contígua à área de estudo, podendo provocar atropelamentos e aumento da 

mortalidade de espécies faunísticas. Os impactes cumulativos são pouco signi ficativos para este 

descritor. 
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Por outro lado, dependendo das características das indústrias  a fixar na ZLE poderá verificar-se o 

abandono e ausência da fauna ao longo da área de influência directa do projeto da Zona de Localização 

Empresarial do Sabugal. 

 

2.9. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITECTÓNICO 

 

No descritor Património Arquitectónico e Arqueológico não se prevê que a implementação do projeto da 

Zona de Localização Empresarial do Sabugal gere impactes cumulativos, numa escala local e regional. 

 

Contudo, a possibilidade de novas construções ou ampliação da área em estudo, poderão aparecer 

sítios ou elementos arqueológicos inéditos, cuja afectação não é possível determinar. No entanto, 

recomenda-se que essas áreas sejam alvo de prospecção arqueológica para que se possa evitar 

impactes negativos directos sobre património arqueológico e arquitectónico. 

 

2.10. SOLOS E USO ACTUAL DO SOLO 

 

Os impactes cumulativos para o descritor Solos e Uso Actual do Solo relacionam-se fundamentalmente 

com a alteração do uso actual do solo, isto é, por outro tipo de ocupação e a criação de novos usos,  

com a introdução de novos estímulos na economia local. No caso da zona de localização empresarial 

em estudo, possibilita a reformulação das actividades económicas locais, com o consequente  abandono 

da agricultura, pastorícia, e actividades tradicionais em detrimento do empreendimento em causa.  

 

A alteração das actividades referenciadas anteriormente induz benefícios e prejuízos com quantificação 

incerta, que implica um incentivo à produção agrícola local, com a introdução de novas actividades 

possibilitem a abertura das vertentes económicas com maior impacte na economia local quando 

comparado com as actividades existentes.  
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2.11. PAISAGEM 

 

A implementação de uma nova zona empresarial contribui para que se venha a verificar alguns impactes 

negativos, em especial na qualidade visual da paisagem, assim, a grande maioria dos impactes 

ambientais cumulativos sobre a paisagem é gerada durante a fase de construção. 

 

Considerando-se estes impactes significativos e na sua totalidade permanentes, com uma relação 

directa no modo de apreensão da paisagem e no acréscimo da carga humana sobre o espaço, o que 

associado aos impactes esperados implicará um acentuar dos impactes esperados.  

 

2.12. SÓCIOECONOMIA 

 

Preve-se que a implementação do projeto da ZLE do Sabugal gere impactos cumulativos negativos ao 

nível do descritor Socioeconomia, principalmente na infraestrutura rodoviária contígua, nomeadamente, 

a estrada nacional EN233, que pela sua proximidade tem de ser considerada na avaliação de impactes 

cumulativos.  

 

Os principais impactes ambientais cumulativos ao nível da socioeconomia estão  relacionados com: 

  - Aumento do tráfego viário e interferência com o normal funcionamento da rede viária actual, 

nomeadamente através da potencial perigosidade na circulação rodoviária e degradação do 

pavimento; 

- Aumento da emissão de poeiras, resíduos e ruído, quer resultantes da laboração da ZLE, quer 

associados ao aumento da circulação;  

- A implementação de uma nova zona empresarial poderá incentivar a novos investimentos 

públicos e/ou privados na região. 
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3. ANÁLISE DE RISCO AMBIENTAL 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

 

A análise de risco ambiental é um procedimento recente na avaliação dos impactes ambientais, 

essencial em projetos industriais, no sentido de identificar e mencionar possíveis alterações nos 

projetos e avaliar a probabilidade de ocorrência de acontecimentos não previsíveis e indesejáveis, 

influenciando e prejudicando principalmente as pessoas e os recursos naturais.  

 

A análise de risco é caraterizada pela identificação do perigo e posteriormente estima-se o risco, 

referindo-se neste objeto de estudo o risco sobre a segurança de pessoas e bens, como também os 

riscos ambientais.  

 

A análise de risco assenta fundamentalmente nos seguintes conceitos: 

 

 ▪ Perigo – Definido como fonte ou situação com potencial para o dano, em termos de lesões ou 

ferimentos para o corpo humano ou danos para a saúde, perdas de património, para o 

ambiente, para o ambiente do local de trabalho, ou uma combinação destes; 

 

▪ Risco – Combinação da probabilidade e da(s) consequência(s) da ocorrência de um determinado 

acontecimento perigoso. O risco é por definição, o produto da probabilidade de uma 

ocorrência, pela severidade (consequências provocadas pela ocorrência).  

 

Neste sentido, e segundo a definição de risco atrás mencionada, a análise a efetuar estima o risco, 

apenas de forma qualitativa, da seguinte forma: 

       R = P x S 
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Que corresponde: 

  R – Índice de risco; 

  P – Probabilidade de ocorrência da situação perigosa / frequência de exposição ao risco; 

  S – Severidade ou gravidade dos danos que daí possam resultar em caso de acidente.  

 

Salienta-se que para a diminuição de riscos é fundamental uma implementação da segurança, que 

passa, cada vez mais, por uma forte promoção de uma “cultura de prevenção”, englobando todos os 

intervenientes, quer decisores quer trabalhadores, quer dos empreiteiros, donos de obra, onde a 

legislação estabelece já novos instrumentos de prevenção nesse sentido.  

 

No entanto, para uma cultura de prevenção ser bem-sucedida é fundamental existir de forma 

pormenorizada e exaustiva uma avaliação dos riscos profissionais, através da identificação dos perigos 

existentes ou possíveis de existir, que possam provocar danos a pessoas ou mesmo ao ambiente , e 

sucessivamente propor medidas de eliminação ou redução desses perigos.   

 

3.2. METODOLOGIA 

 

A metodologia adoptada para a análise de riscos baseia-se segundo vários níveis, em que os riscos 

ambientais podem resultar directamente com a implementação do projeto ou dos seus efeitos.  

 

Considera-se essencial para a análise de riscos os seguintes níveis: 

   1 - Identificação e caracterização dos Perigos; 

   2 - Definição de medidas de prevenção, redução de perigos; 

   3 – Identificação e avaliação dos riscos, de acordo com os perigos avaliados; 

   4 – Definição de medidas de prevenção, redução e controle dos riscos.  
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3.3. ANÁLISE DE PERIGOS 

 

A análise dos perigos inerentes à implementação do projeto da Zona de Localização Empresarial do 

Sabugal tem como objetivo a identificação dos principais perigos, e pretende-se identificar os que se 

encontram nos principais trabalhos na fase de construção e na fase de exploração.  

 

A identificação dos perigos é fundamental na avaliação e controlo de riscos, uma vez que um perigo que 

não seja identificado não é avaliado e analisado, originando no seu controlo, mas sim aumentando a 

probabilidade de acontecimento de um risco.  

 

“Nesta etapa, os Perigos associados à realização da atividade de trabalho podem decorrer do resultado 

de um ou da combinação dos seguintes componentes: substâncias, máquinas, processos, organização 

do trabalho, ambiente, modos operatórios, pessoas ou circunstâncias, pelo que, para a sua 

concretização, deve começar-se por reunir o máximo de informação pertinente, nas mais variadas 

fontes disponíveis: legislação, manuais de instruções das máquinas, fichas de dados de segurança das 

substâncias ou preparações perigosas, processos e métodos de trabalho, experiência dos 

trabalhadores, normas internacionais relevantes, entre outros.” (Gadd et al., 2003; Roxo, 2003). 

 

3.3.1. Fase de Construção 

 

Na fase de construção da implementação do projeto, os principais perigos  são e estão associados às 

seguintes acções e trabalhos:  

- Transportes e circulação em estaleiro; 

- Elevação e movimentação de objetos; 

- Alteração da morfologia do terreno, através de escavação e aterros;  

- Trabalhos em altura; 
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- Abertura de valas para instalação das infraestruturas; 

- Utilização de produtos poluentes; 

- Manuseamento e utilização de matérias explosivas; 

- Descarregamento de materiais e equipamentos; 

 

3.3.2. Fase de Exploração 

 

Na fase de exploração da zona empresarial, os principais perigos são e estão associados às seguintes 

acções:  

   - Aumento do tráfego rodoviário; 

   - Degradação de infraestruturas; 

    - Incorrecta manutenção dos espaços exteriores. 

  

 

3.4. ANÁLISE DE RISCO 

 

De forma sucinta, e como referido anteriormente, pode-se considerar que o Risco é como a 

probabilidade de pessoas, bens e o ambiente poder sofrer um dano como consequência da exposição a 

um determinado Perigo, pelo que, é fundamental para a promoção da segurança identificar os riscos 

associados a cada perigo identificado. 

 

3.4.1. Fases de Construção e Exploração 
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Os principais riscos associados aos perigos identificados anteriormente são os seguintes: 

   - Atropelamento e esmagamento; 

   - Soterramento 

   - Projeção de objetos; 

   - Libertação e inalação de poeiras; 

   - Posturas inadequadas; 

   - Incêndio; 

   - Exposição ao ruído; 

   - Queda ao mesmo nível e em altura; 

   - Rebentamentos intempestivos / Explosões acidentais; 

   - Contaminação de águas subterrâneas; 

 

 

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Considera-se essencial na implementação do projeto da ZLE do Sabugal a promoção da prevenção e 

protecção contra acidentes, contribuindo assim para a eficiente redução dos riscos associados às 

diversas acções e trabalhos, quer na fase de construção quer na fase de exploração  

 

As medidas de prevenção a implementar para redução e/ou eliminação dos riscos avaliados deverá 

assentar sobre os princípios gerais da prevenção, que por força do seu enquadramento legal, funcionam 

como um suporte na promoção da prevenção e controlo. 

 

Os princípios gerais de prevenção são os seguintes: 
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    • Minimizar os riscos; 

• Avaliar os riscos; 

• Combater os riscos na origem; 

• Adaptar o trabalho ao Homem; 

• Atender ao estado de evolução da técnica; 

• Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;  

• Planificar a prevenção; 

• Dar prioridade à proteção coletiva em relação à proteção individual;  

• Formar e informar. 

 

Em suma, na implementação do projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal é fundamental 

a promoção de uma “cultura de prevenção”, no sentido de evitar e/ou minimizar os perigos e acidentes, 

um eficiente controlo de risco, bem como a implementação das boas práticas ambientais. 
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4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Pretende-se neste capítulo identificar e definir as medidas de minimização, de correção e de mitigação 

dos principais impactes ambientais identificados anteriormente, originados com a implementação do 

projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal. 

 

As medidas de minimização propostas têm como objetivo diminuir e/ou evitar os impactes ambientais 

identificados, quer na zona de influência directa do projeto quer na sua envolvente, na fase de 

construção e na fase de exploração da zona empresarial.  

 

A estrutura do presente capítulo encontra-se dividida em dois grupos, isto é, num grupo as medidas 

minimizadoras de carácter geral, que correspondem a medidas comum a todos os descri tores e em 

medidas especificas para cada um dos descritores considerados anteriormente 

 

 

4.2. MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL 

 

As principais medidas minimizadoras de caráter geral,  para a fase de construção do projeto da ZLE, 

são as seguintes: 

 

■ Definir um eficaz planeamento da execução dos trabalhos,  nomeadamente a sua localização, 

prazos de execução, e identificação dos perigos e riscos associados; 
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■ Realizar ações de formação e informação aos trabalhadores sobre as boas práticas do ambiente e 

as normas de higiene, segurança e saúde no trabalho; 

 

■ Delimitar e vedar eficazmente toda a área de intervenção e trabalhos, de forma a impedir a 

entrada de pessoas estranhas à obra; 

 

■ Utilização e promoção de uma sinalização eficiente, quer sinalização de informação quer 

sinalização de perigo, no sentido de evitar possíveis acidentes;  

 

■ Concentrar e localizar de forma segura as zonas de trabalhos, de modo a evitar e alterar 

desnecessariamente a área envolvente; 

 

■ Definir os locais de deposição dos resíduos no estaleiro e promover uma eficiente gestão de 

resíduos, no sentido de transportar os resíduos para local / destino adequado e em conformidade com a 

legislação em vigor; 

 

■ Manter os acessos, áreas de circulação viária e pedonal no interior do perímetro da obra em boas 

condições de tráfego e segurança; 

 

■ Efectuar regas regulares e sistemáticas, principalmente durante a época mais seca de todos os 

acessos e percursos no interior da obra, de forma a minimizar a emissão e dispersão de poeiras;  

 

■ Utilizar máquinas, ferramentas e equipamentos em boas condições de manuseamento, quer em 

condições de segurança quer em condições de funcionamento, de modo a evitar acidentes pessoais e 

eventuais derrames acidentais de produtos poluentes; 
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■ Delimitar as zonas de destruição e remoção do coberto vegetal existente às áreas estritamente 

necessárias para uma eficiente execução dos trabalhos; 

 

■ Promover e implementar uma correcta e segura gestão e manuseamento de resíduos e efluentes 

produzidos afetos à obra, principalmente produtos poluentes, nomeadamente óleos, lubrificantes, 

combustíveis, residuos sólidos e líquidos, através da recolha, transporte e depoisção em lugar / destino 

adequado e em conformidade com a legislação em vigor; 

 

■ Implementar de forma eficiente e contínua o Plano de Monitorização que se integra no presente 

estudo, nomeadamente os relatórios a si associado, para monitorização da evolução dos impactes 

ambientais identificados, a eficácia ou não das medidas executadas e a averiguação do surgimento de 

novos impactes ambientais, no decorrer dos trabalhos. 

 

 

As principais medidas minimizadoras de caráter geral,  para a fase de exploração do projeto da ZLE, 

são as seguintes: 

 

■ Efetuar a remoção e desmantelamento total do estaleiro da obra, de forma eficaz e segura, 

evitando a permanência e abandono de materiais, residuos e equipamentos desnecessários, que 

poderam originar possíveis acidentes; 

 

 ■ Promover e implementar um eficiente plano de manutenção das infraestruturas, nomeadamente, a 

iluminação exterior, vedação do perímetro da zona empresarial, pavimentos viários e pedonais, redes 

de drenagem de águas pluviais e redes de águas residuais;  

 

 ■ Implementar um plano de gestão e manutenção dos espaços verdes, promovendo a sua 

segurança e salubridade, no sentido de permitir a sua utilização em segurança pelas pessoas;   
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 ■ Efetuar avaliações periódicas da evolução da zona empresarial, através de actividades de 

monitorização, de acordo com o Plano de Monitorização coonstante no presente EIA, com especial 

atenção para a regeneração da vegetação e regresso de espécies faunísticas;  

 

 ■ Efectuar avaliações através de actividades de monitorização das novas industrias e serviços que 

poderam surgir durante a fase de exploração da zona empresarial. 

 

 

4.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 

Salienta-se que, a implementação das medidas minimizadoras de carácter geral mencionadas actuaram 

sobre os impactes ambientais da generalidade dos descritores, isto é, através da sua minimização com 

efeitos directos e indirectos.  

 

Neste seguimento, procede-se à identificação de medidas específicas para cada descritor, contudo, 

realça-se, que se propõem medidas apenas para os descritores com impactes passíveis de serem 

minimizados com a implementação dessas mesmas medidas. 

 

 

4.3.1. Geologia e geomorfologia 

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Geologia e Geomorfologia, na 

fase de construção, são as seguintes: 
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■ Definir um plano de circulação de máquinas e veículos, que deve ser reduzida ao mínimo 

indispensável, de forma a reduzir a área de solo exposta a processos erosivos  e à compactação; 

 

■ Proceder à decapagem e armazenamento da camada superficial de terra vegetal, para posterior 

utilização dos trabalhos de recuperação paisagística, nomeadamente, nos espaços verdes; 

 

■ Definir todas as operações relativas aos trabalhos de limpeza, desmatação e movimentação de 

terras deverão ser realizadas no mais curto espaço de tempo e, de preferência, no período d e época 

seca, evitando deste modo a acentuada compactação dos solos e o aumento da escorrência superficial , 

que conduzam à erosão dos solos; 

 

■ Efectuar a cobertura do solo, através de processos de integração paisagística, que deverá ser 

faseada, sendo executada primeiro nas áreas de construção em que está concluída as movimentações 

de terras e execução de infraestruturas, no sentido, de diminuir a exposição dos solos aos processos 

erosivos;  

 

■ Os materiais resultantes da escavação devem ser reutilizados na construção de aterros, de modo 

a diminuir os impactes negativos relacionados com a condução e deposição de terras sobrantes em 

local / destino adequado e em conformidade com a legislação em vigor,  e evitar a necessidade de 

recorrer a terras de empréstimo, minimizando contrastes litológicos indutores de processos de 

impermeabilização;  

 

■ Os materiais para a construção em falta deverão ser obtidos em locais existentes na região, 

nomeadamente pedreiras. Devendo reutilizar sempre que possível os materiais provenientes dos 

movimentos de terras da obra; 
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■ No final da fase de construção, e após a remoção do(s) estaleiro(s) da obra, as zonas mais 

compactadas pelos trabalhos na zona empresarial e áreas que se localizem fora das áreas a 

intervencionar, deverão ser alvo de escarificação dos terrenos, de forma a assegurar, tanto quanto 

possível, o restabelecimento das condições naturais de infiltração. 

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Geologia e Geomorfologia, na 

fase de exploração, são as seguintes: 

 

■ Efectuar um plano eficiente de gestão e manutenção das áreas verdes. Desta forma, deve 

proceder-se ao uso correcto das dosagens de fertilizantes e outros produtos essenciais para 

manutenção dos espaços verdes, no sentido de manter o solo em condições favoráveis de 

permeabilidade e recarga dos aquíferos e reservas existentes neste recurso;  

 

■ Executar o armazenamento em condições de segurança de fertilizantes químicos, de produtos 

fitofarmacêuticos, óleos, lubrificantes, combustíveis e outros produtos passíveis de provocar a 

contaminação dos solos, que deverá ser efectuado em locais cobertos, impermeabilizados e fechados;  

 

■ A manutenção dos espaços verdes é fundamental para um correcto desenvolvimento da 

vegetação e posterior estabilização dos solos. Nos locais de drenagem de águas pluviais deve ser 

salvaguardada uma correcta manutenção das mesmas para que não haja escorrimentos e provoquem 

erosão do solo em alguns locais da área de intervenção.  

 

 

4.3.2. Hidrologia 

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Hidrologia, na fase de construção, 

são as seguintes: 
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■ Executar as movimentações de terras nos períodos de tempo mais secos e curtos possíveis, 

reduzindo deste modo a quantidade de inertes sólidos arrastados para as linhas de drenagem, por 

acção das águas pluviais;  

 

■ Efectuar uma correcta manutenção dos equipamentos e máquinas, em que a sua utilização deve 

seguir as boas práticas, de modo a diminuir a probabilidade de derrames acidentais de óleos ou 

hidrocarbonetos nos solos e linhas de drenagem; 

 

■ Proceder à limpeza imediata das linhas de drenagem, em situações de obstrução parcial ou total 

provocadas pelo deslizamento de terras ou emissão de poeiras;  

 

■ Os trabalhos de terraplanagens, aterros, escavações e de drenagem devem ser realizados sempre 

em condições de escoamento adequadas, evitando o agravamento da obstrução de linhas de drenagem 

natural existentes na zona empresarial e na envolvente; 

 

■ Definir a localização do estaleiro da obra em local apropriado, de modo a evitar as linhas de 

drenagem natural do terreno. O funcionamento do estaleiro deverá ser rígido, de forma a evitar 

derrames acidentais; 

 

■ Deverá ser implementado um sistema de lavagem dos rodados de todos os veículos e máquinas 

afectas à obra, à saída da área de intervenção e entrada na via pública, nomeadamente em dias 

chuvosos e propícios à acumulação de lamas nos mesmos. 

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Hidrologia, na fase de exploração, 

são as seguintes: 
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■ Efectuar uma aplicação de fertilizantes reduzida ao mínimo indispensável, no que refere aos 

espaços verdes, deve ser estudadas alternativas, como a utilização de espécies autóctones e menos 

exigentes em nutrientes, no sentido de aplicar exclusivamente as quantidades necessárias ao seu 

correcto desenvolvimento;  

 

■ Executar a rega dos espaços verdes nos períodos do dia menos quentes, de manhã e final da 

tarde, evitando desta forma as perdas por evaporação e um aumento do consumo de água. A rega em 

dias ventosos deve ser evitada de forma a diminuir as perdas por evapotranspiração;  

 

■ Realizar o manuseamento em condições de segurança e higiene de fertilizantes, de produtos 

químicos, de produtos betuminosos e dos seus resíduos, e sempre em locais adequados à realização 

dessas actividades, evitando a contaminação ou derrames acidentais;  

 

■ Efectuar uma limpeza e manutenção regular da rede de drenagem, devendo garantir a sua 

correcta e eficiente funcionalidade.  

 

 

4.3.3. Qualidade da Água 

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Qualidade da Água, na fase de 

construção, são as seguintes: 

 

■ Proceder à limpeza imediata das linhas de drenagem, em situações de obstrução parcial ou total 

provocadas pelo deslizamento de terras ou emissão de poeiras;  
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■ Deverá ser implementado um sistema de lavagem dos rodados de todos os veículos e máquinas 

afectas à obra, à saída da área de intervenção e entrada na via pública, nomeadamente em dias 

chuvosos e propícios à acumulação de lamas nos mesmos; 

 

■ Efectuar uma correta manutenção e revisão de todos os veículos, máquinas e equipamentos 

afectos à obra, de modo a evitar derrames acidentais de produtos poluentes; 

 

■ Executar uma correta ligação entre a rede de águas residuais do estaleiro e a rede já existente na 

área da ZLE; 

 

■ Realizar a rega, nos períodos secos, das áreas e percursos susceptíveis de liberta rem partículas 

de granulometria fina; 

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Qualidade da Água, na fase de 

exploração, são as seguintes: 

 

■ Efectuar uma limpeza e manutenção regular da rede de drenagem, devendo garantir a sua 

correcta e eficiente funcionalidade; 

 

■ Verificar com revisões periódicas e manutenção o funcionamento das redes de distribuição de 

água na área empresarial.  
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4.3.4. Qualidade do ar 

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Qualidade  da Ar, na fase de 

construção, são as seguintes: 

 

■ Realizar os trabalhos de desmatação e movimentação de terras num curto período de tempo, de 

acordo com o estipulado no plano de obra, no sentido de diminuir o período em que os solos ficam a 

descoberto, diminuindo assim a emissão de partículas e poeiras;  

 

■ A velocidade dos veículos e máquinas inerentes à construção do projeto deverá ser limitada, 

evitando desta forma a emissão de partículas e poeiras; 

 

■ Planear e executar um programa eficaz de humedecimento dos solos descobertos e desmatados 

devido à movimentação de terras previstas e construção de novos edifícios, principalmente se os 

trabalhos forem executados durante a época seca; 

 

■ Efetuar melhoramentos contínuos dos acessos e vias de circulação, ao  longo do período de 

construção do projeto, através da aplicação de camadas por exemplo de tout -venant; 

 

■ Os veículos, máquinas e equipamentos afectos à obra devem ser mantidos de forma adequada de 

forma a reduzir as emissões de poluentes atmosféricos; 

 

■ Sempre que possível os veículos devem ter a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de 

poeiras; 
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■ Os materiais de construção susceptíveis de serem dispersos pelo vento devem ser armazenados, 

cobertos e acondicionados em condições de segurança,em especial nos dias secos e ventosos; 

 

■ Não devem ser queimados a céu aberto quaisquer materiais utilizados na obra, devendo estes 

serem reencaminhados para local/destino adequado e em conformidade com a legislação em vigor;  

 

■ Quando a travessia de veículos por zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas 

velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras e partículas.  

 

Na fase de exploração do projeto deverão ser tomadas medidas de minimização adequadas às 

indústrias e às actividades a localizar na área empresarial, uma vez que, cada uma delas terá emissões 

distintas para as quais deverão ser tomadas medidas mitigadoras especificas.  

 

 

4.3.5. Ambiente sonoro 

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Ambiente sonoro, na fase de 

construção, são as seguintes: 

 

■ Os trabalhos de construção, sobretudo os mais ruidosos, devem somente ser efectuados em 

período diurno compreendido entre as 8.00 h e as 20.00 h, conforme a legislação em vigor; 

 

■ Os trabalhos de desmonstes de maciços rochosos com recurso a explosivos devem ser 

devidamente dimensionados, de modo a evitar sobrecargas de explosivos; 
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■ Apenas em casos especiais, e quando não é possível cumprir o horário referido anteriormente, 

deverá ser solicitada uma licença para o efeito à Câmara do Sabugal, quando for necessário efectuar 

actividades ruidosas entre as 20.00 h e 8.00 h dos dias úteis, Sábados, Domingos e Feriados; 

 

■ Evitar a utilização de máquinas e equipamentos que ultrapassem a sua potência sonora garantida 

pelo fabricante; 

 

■ Manter as máquinas e equipamentos em boas condições de funcionamento;  

 

■ Promover um controlo e redução da velocidade na circulação de veículos pesados nas vias de 

acesso à área de intervenção. 

  

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Ambiente sonoro, na fase de 

exploração, são as seguintes: 

  

■ Os equipamentos e máquinas que provoquem ruídos, afectos à zona empresarial, devem ser 

inspeccionados e mantidos em boas condições de funcionamento;  

 

■ Os níveis sonoros devem ser compatíveis com os horários de funcionamento, isto é, diurno e 

nocturno; 

 

■ Os equipamentos utilizados na manutenção dos espaços exteriores devem obedecer aos limites 

de potência sonora definidos pela legislação em vigor.  
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4.3.6. Flora e Vegetação 

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Flora e Vegetação, na fase de 

construção, são as seguintes: 

 

■ Promover a conservação de espécies vegetais e evitar a destruição dos habitats, com 

intervenções estritamente necessárias e uma rápida recomposição da área alterada onde se vão 

localizar os espaços verdes; 

 

■ Promover acções de sensibilização ambiental com os trabalhadores e colaboradores, para a não 

colheita ou danificação de espécimes vegetais existentes na área a intervir e na sua envolvente; 

 

■ Efectuar nas áreas em recuperação uma eficiente intervenção e manutenção, de forma a garantir 

que sejam criadas as condições para o normal desenvolvimento dos habitats naturais. Desta forma, 

propõem-se a utilização de espécies autóctones e adapatadas e o adequado controlo de espécies 

infestantes e exóticas, bem como igualmente a consolidação de manchas de vegetação;  

 

■ Localizar o estaleiro o mais afastado de locais com sensibilidade ambiental mais elevada, como 

por exemplo, zona de REN e espaços agrícolas;  

 

■ Evitar a destruição desnecessária de vegetação com instalação do estaleiro e movimentações de 

pessoas e máquinas, restringindo-se os trabalhos à superfície estritamente necessária;  

 

■ Efectuar um acompanhamento ambiental que valide e verifique se os limites de obra, bem como a 

implementação das medidas propostas estão em conformidade com o planeamento proposto;  
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■ Proteger os elementos arbóreos a manter, principalmente na zona de circulação de máquinas ou 

da intervenção, com uma fita à volta da mancha das árvores, afastada do tronco até à projecção vertical 

do copado; 

 

■ Efectuar a rega do coberto vegetal a preservar, principalmente  no período seco ou estival, no 

sentido de eliminar e/ou reduzir as poeiras.  

 

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Flora e Vegetação, na fase de 

exploração, são as seguintes: 

 

■ Evitar a circulação fora dos caminhos e zonas de circulação definidas; 

 

■ Implementar um sistema de informação ambiental aos utilizadores da zona empresarial, que 

indique as principais espécies vegetais presentes na área do projecto, realçando a importância da 

preservação das mesmas e aumentar a consciência e educação ambiental; 

 

■ Verificar e ajustar o plano de manutenção dos espaços verdes, no sentido de permitir e promover 

a regeneração da vegetação autóctone. 

 

 

4.3.7. Fauna e Biótopos 

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Fauna e Biótopos, na fase de 

construção, são as seguintes: 
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■ Programar e executar a remoção do coberto vegetal na zona de implementação do projecto, 

adequado ao planeamento da obra, e sempre que possível fora dos períodos de reprodução e períodos 

mais sensíveis do ciclo biológico, aconselhando-se geralmente o período de Setembro a Março; 

 

■ Promover acções de sensibilização ambiental com os trabalhadores e colaboradores, para a não 

recolha ou destruição de espécimes animais, e sensibilizar para a importância e valor ecológico da 

fauna e dos habitats existentes; 

 

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Fauna e Biótopos, na fase de 

exploração, são as seguintes: 

 

■ Evitar a circulação fora dos caminhos e zonas de circulação definidas;  

 

■ Implementar acções de informação e sensibilização ambiental aos utilizadores da zona 

empresarial, realçando a importância da preservação no sentido de aumentar a consciência e educação 

ambiental; 

 

 

4.3.8. Solos e Uso atual do solo 

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Solo e Uso actual do solo, na fase 

de construção, são as seguintes: 

 

■ Delimitar os trabalhos de desmatação e de movimentos de terra às áreas estritamente necessárias 

para a boa execução da ZLE do Sabugal; 
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■ Planeamento eficiente na criação dos acessos e vias de circulação entre o estaleiro e os 

diferentes locais da obra; 

 

■ Evitar o mais possível a circulação de máquinas e veículos afetos à obra na área envolvente ao 

limite da área de intervenção; 

 

■ As movimentações de terras deverão ser reduzidas quando as condições atmosféricas são 

adversas, como por exemplo com pluviosidade excessiva, evitando a erosão do solo;  

 

■ Decapagem da camada superficial do solo para posterior utilização nos espaços verdes, 

armazenamento em pargas devidamente mantidas e cuidades; 

 

■ Se o armazenamento das terras vegetais durar tempo significativo, deve ser salvaguardada o seu 

revestimento por uma sementeira constituída essencialmente por espécies leguminosas de modo a 

enriquecer o solo com nutrientes e matéria orgânica; 

 

■ O manuseamento de óleos usados durante a fase de construção e na manutenção das máquinas 

e equipamentos deve ser executado em áreas impermeabilizadas e destinadas para o efeito, deve ainda 

ser realizado com as devidas precauções para evitar eventuais derrames e contaminação dos solos.  

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Solo e Uso actual do solo, na fase 

de exploração, são as seguintes: 

 

■ O armazenamento de fertilizantes, produtos químicos, óleos, lubrificantes, combustíveis e outros 

produtos devem ser armazenados em locais impermeabilizados e em condições de segurança, e 

manuseados em locais impermeabilizados e cobertos; 
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■ Utilização de espécies vegetais autóctones na reposição da vegetação nos espaços verdes 

existentes na zona empresarial. 

 

4.3.9. Paisagem 

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Paisagem, na fase de construção, 

são as seguintes: 

 

■ Verificar periodicamente a vedação do perímetro da área empresarial, e se possível aplicar rede 

de ensombramento na estrutura da vedação, de modo a minimizar a degradação visual da área nesta 

fase; 

 

■ Promover o uso e a plantação de vegetação autóctone, principalmente na faixa verde de protecção 

envolvente, de modo a reduzir os custos de manutenção e proporcionar a valorização da área 

empresarial, quer visualmente quer ecológicamente.  

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Paisagem, na fase de exploração, 

são as seguintes: 

 

■ Promover a manutenção da faixa verde de protecção envolvente à zona empresarial, bem como 

todos os espaços verdes, quer de recreio quer de enquadramento, no sentido de aumentar a qualidade 

visual da zona de localização empresarial; 

 

■ Promover a manutenção da qualidade arquitetónica, dos materiais e das condições de segurança 

dos edifícios industriais. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DE “ZONA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL 

DO SABUGAL” 

 

 

 
IV.76 Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização EIA_ZLE_Sabugal 

 

 

4.3.10. Socioeconomia 

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Socioeconomia, na fase de 

construção, são as seguintes: 

 

■ Promover a empregabilidade e recorrer a colaboradores e trabalhadores locais, sempre que 

possível, para a execução dos trabalhos temporários e permanentes da zona empresarial;  

 

■ Promover acções de sensibilização para a segurança rodoviária, essencialmente pelo aumen to da 

circulação de veículos, em especial os pesados, que deverá respeitar as normas de segurança entre as 

quais se destaca a redução da velocidade junto de povoações e habitações isoladas e próximas à área 

de intervenção; 

 

■ Realizar acçoes de informação aos habitantes mais próximos da zona empresarial, sobre os 

trabalhos de construção a desenvolver e quais os objectivos do projecto, essa divulgação poderá ser 

efectuada com recursos a editais, folhetos e avisos colocados em locais estratégicos;  

 

■ Promover e assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança, higiene e saúde no 

trabalho por parte de todas as pessoas afectas à obra; 

 

■ Promover o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de entrada dos veículos 

afectos à obra na via pública, no sentido de envitar acidentes. 

 

As principais medidas de minimização dos impactes sobre o descritor Socioeconomia, na fase de 

exploração, são as seguintes: 
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■ Fomentar a qualificação de mão-de-obra local, com conhecimentos técnicos inerentes às 

actividades da zona empresarial, promovendo acções de formação para especialização dos funcionários 

locais a contratar; 

 

■ Promover a empregabilidade e recorrer a colaboradores e trabalhadores locais, sempre que 

possível, para a execução dos trabalhos temporários e permanentes da zona empresarial. 
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5. LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

 

No decorrer da elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental do projeto da Zona de Localização 

Empresarial do Sabugal não se registraram lacunas de informação, técnicas ou de conheciment o 

significativas e que modificassem o sentido de avaliação do projeto em causa.  

 

Considera-se que as lacunas verificadas são pouco relevantes para o objectivo a que se propõe o 

presente documento, contudo, considera-se que deverão ser mencionadas, e se possível compensadas 

em fases posteriores do projecto.  

 

Destaca-se, assim, as principais lacunas de infomação, técnicas e de conhecimento detetadas no 

decorrer do presente estudo: 

 

■ Ausência de dados actualizados, principalmente no descritor Clima, nomeadamente em relação ao 

vento, insolação e humidade relativa do ar; 

■ A não verificação e confirmação da presença de algumas espécies vegetais e faunísticas, devido 

ao período anual de realização do presente estudo e o seu tempo de duração, constituindo esta a 

lacuna principal no que respeita aos descritores Flora e Vegetação e Fauna e Biótopos;  

■ Ausência de estações da rede nacional de monitorização da Qualidade do Ar nas proximidades da 

área de estudo, que se optou por usar como referencia os dados existentes  da estação de 

monitorização da qualidade do ar do Fundão, pertencente à rede de estações de monitorização da  

Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

Salienta-se, então, que estas lacunas são consideradas pouco importantes nesta fase do projecto, 

considerando-se assim que o presente estudo constitui um instrumento válido de apoio à decisão sobre 

os impactes identificados e avaliados com a implementação do projecto da ZLE do Sabugal.  
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1. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo pretende-se definir o plano de monitorização e os seus procedimentos no sentido de avaliar e 

controlar a evolução dos impactes ambientais identificados, bem como monitorizar a evo lução dos factores 

ambientais mais sensíveis, no decorrer da implementação do projeto da ZLE do Sabugal.  

 

Pretende-se ainda com o plano de monitorização verificar a eficácia das medidas de minimização propostas e o 

seu impacte na redução e/ou eliminação dos impactes sobre os factores ambientais analisados, e também 

registar e observar se as medidas de minimização propostas são de facto implementadas, como também 

analisar se são implementadas da forma mais correcta. 

 

Pretende-se durante a implementação do projeto da ZLE, nas fases de construção e de exploração, que o 

plano de monitorização tenha como principais objetivos os seguintes:  

 

■ Fornecer elementos rigorosos sobre a situação de referência durante a implementação do projeto;  

■ Verificar a implementação das medidas minimizadoras propostas e avaliar a sua eficácia no sentido de 

prevenir e/ou reduzir os impactes identificados, e se há necessidade de as ajustar ou de identificar novas 

medidas; 

■ Permitir a identificação e detectar o aparecimento de novos impactes ambientais, resultando 

posteriormente na sua avaliação e propor novas medidas de minimização a implementar;  

■ Definir um plano de amostragem, isto é, um esquema espacial e frequência temporal das amostragens, 

bem como as técnicas, ferramentas e unidades de medidas, no sentido de caracterizar a situação de referência 

e ser possível efectuar a comparação com os dados já existentes. 
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Salienta-se, de acordo com a legislação em vigor, que o projeto da zona empresarial se encontra na fase de 

Ante-projeto, pelo que neste capitulo apenas são apresentadas as directrizes a que deverá obedecer o plano 

de monitorização a pormenorizar no Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE).  

 

1.2. METODOLOGIA 

 

Devem ser considerados no plano de monitorização os factores ambientais mais críticos, com impactes 

negativos significativos resultantes da implementação do projeto da Zona de  Localização Empresarial do 

Sabugal, nomeadamente, a Qualidade do Ar, o Ambiente Sonoro e o descritor Flora e Vegetação.  

 

O seguinte fluxograma representa de um modo geral  a metodologia que deve ser adoptada para a execução do 

plano de monitorização, que deve ser estabelecida para cada um dos descritores atrás referidos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

Objetivos da monitorização 

Medidas de Gestão Ambiental - Medidas Corretivas 

Especificações técnicas da monitorização: 

- Plano de amostragem; 

- Parâmetros que se pretendem monitorizar; 

- Ferramentas, equipamentos e técnicas; 

- Localização e tempo da amostragem; 

- Critérios de avaliação  

Identificação e avaliação das alterações 
verificadas 
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1.3. RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

Tendo em conta os objetivos a atingir com a monitorização, o âmbito dessa monitorização e sua importância na 

avaliação e mitigação de eventuais impactes durante a implementação da zona empresarial, os relatórios de 

monitorização podem ter três tipologias, nomeadamente: 

 

1.- Relatório de Monitorização Parcelar; 

2.- Relatório de Monitorização de Rotina; 

3.- Relatório de Monitorização Especial. 

 

 

1.- Relatório de Monitorização Parcelar – Relatório de monitorização de uma determinada actividade e/ou 

acção, que deverá expor os trabalhos desenvolvidos, o programa de monitorização, os resultados obtidos, uma 

análise, avaliação e conclusões. Deve ser efetuado com a periodicidade estabelecida para a actividade e/ou 

acção a que se refer, contudo deve permanecer em estaleiro, para que possa ser consultado, em qualquer 

momento, pelas entidades competentes. 

 

2.- Relatório de Monitorização de Rotina – Relatório de monitorização de um determinado factor 

ambiental, que deverá expor a descrição das acções ou actividades desenvolvidas, a descrição dos resultados 

obtidos e a sua análise e avaliação com o previsto no presente estudo. Deverá ser elaborado a par tir da 

informação fornecida pelos relatórios parcelares e deverá reportar-se, pelo menos, a um ciclo completo do 

programa de monitorização. Deverá ainda ser enviado para a autoridade do AIA, com uma periodicidade anual.  

 

3.- Relatório de Monitorização Especial – Relatório de monitorização que deverá ser realizado na 

sequência da detecção de qualquer alteração relevante para os objectivos ambientais estabelecidos neste 

estudo, e deverá expor detalhadamente as medidas correctivas propostas que se pretende imp lementar ou, em 

alternativa, uma redefinição dos objectivos do plano de monitorização.  
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1.4. REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

 

Salienta-se, que o plano de monitorização deverá estar sempre sujeito a possíveis revisões e ajustes, no 

sentido de garantir uma eficiente monitorização, permitindo deste modo detetar novos impactes negativos, 

desajustes de medidas e objetivos propostos. As revisões do plano de monitorização devem ser sempre 

fundamentadas e incluídas nos relatórios de monitorização a apresentar às autor idades competentes. 
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1. SINTESE FINAL 

 

 

A Zona de Localização Empresarial do Sabugal (ZLE) ocupa uma área de aproximadamente 30,5 ha, 

localiza-se no Alto do Espinhal, na freguesia de Quintas de S. Bartolomeu, concelho do Sabugal  e dista 

apenas 2.6 Km do Sabugal.  

 

Salienta-se ainda, que a ZLE é caracterizada essencialmente com uma hipsometria moderada, com 

cotas altimétricas entre os 823 m e os 771.50 m, com decl ives moderados (até 8%) e moderadamente 

acentuados (até 15%), por uma rede hidrográfica com pouca expressão, isto é, apenas a presença de 

linhas de drenagem com caráter temporário, está ainda sujeita a ventos predominantes de Noroeste, 

Norte e Sul.  

 

O projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal encontra-se actualmente na fase de Ante-

projeto, é constituído por 38 lotes, com 30 lotes destinados à Industria/Armazenagem, 4 lotes 

destinados a Armazém/Comércio, 1 lote destinado a Indústria/Comércio e 3 lotes destinados a 

Comércio/Serviços. A definição e desenho dos lotes têm em atenção a topografia do terreno. 

 

Segundo o Plano Director Municipal do Sabugal a área de implantação do projeto está classificada 

como uma Unidade Operativa - UO8, com a designação de Espaço Empresarial/Zona de Localização 

Empresarial do Sabugal, com a reclassificação de solo rural em solo urbano. 

 

Há a realçar, e de acordo com a Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) e a Carta de Ordenamento 

do PDM do Sabugal, a existência de uma pequena mancha enquadrada em Área de Salvaguarda 

Restrita - REN, localizada na extrema de uma parcela, que não se pretende ocupar / impermeabilizar,  

uma vez que essa pequena área de REN existente vai ser absorvida pela faixa proposta “non 

aedificandi”, isto é, pela faixa de espaço verde de protecção que envolve o perímetro da ZLE . 
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A área de estudo não se encontra abrangida por nenhuma área classificada, nem por sistemas de 

conservação da natureza, quer nacionais quer europeus. A área sensível mais próxima situa-se a 3 km, 

e corresponde ao Sítio de Importância Comunitária (SIC) – PTCON004 Sítio Malcata, e a 9 km da Zona 

de Proteção Especial (ZPE) da Rede Natura 2000 – PTZPE0007 Serra da Malcata, localizada a sueste 

da área em estudo.  

 

A área de estudo apresenta um coberto vegetal com poucos elementos arbóreos, composto 

maioritariamente por vegetação arbustiva e herbácea, o uso actual do solo é essencialmente 

caracterizado por terrenos incultos de matos, clareiras com vegetação herbácea, áreas com 

afloramentos rochosos, áreas florestais degradas onde se verifica a regeneração do carvalhal e uma 

zona artificializada, caracterizada por dois lotes industriais e por várias infraestruturas.  

 

No presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi descrita a situação de referência através da análise 

e caracterização de vários factores ambientais, identificados e avaliados os impactes ambientais sobre 

esses descritores com a implementação do projeto da ZLE.  

 

Contudo, foram estabelecidas medidas de minimização que actuaram sobre os impactes ambientais dos 

descritores, isto é, através da sua minimização e/ou redução, com efeitos directos e indirectos, e ainda 

formalizados procedimentos e directrizes de monitorização para averiguar a eficácia da implementação 

das medidas e a evolução da área de estudo durante a implementação do projeto, quer na fase de 

construção quer de exploração. 
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2. CONCLUSÃO 

 

A elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental do projeto da Zona de Localização Empresarial 

do Sabugal teve como principais objectivos a caracterização da situação de referência, a identificação 

dos principais impactes ambientais negativos e positivos, permanentes e temporários associados à 

implementação do projeto, propor medidas de minimização e mitigação para reduzir e/ ou eliminar esses 

impactes, no sentido de ser um documento de planeamento e de apoio à decisão sobre a sua ou nao 

implementação. 

 

Salienta-se, que a área de estudo tem a classificação de solo urbano, que segundo o PDM está 

classificado como uma Unidade Operativa - UO8 (“Espaço Empresarial/Zona de Localização 

Empresarial do Sabugal”), pelo que, é de considerar que na área em estudo não se implementando este 

projeto poderá ser executado outro projeto com a mesma tipologia, diferenciando-se na sua forma, 

desenho e estrutura, contudo destaca-se que no geral os impactes ambientais deverão ser muito 

idênticos aos identificados. 

 

Verifica-se que os impactes identificados, de um modo geral, encontram-se limitados à área de 

intervenção do projecto e à sua envolvente directa, com excepção de alguns descritores, 

nomeadamente, a Paisagem e Socioeconomia, isto é, na Paisagem pela influência que o projeto tem no 

sistema de vistas, e na Socioeconomia pela influência que esse projecto tem sobre a economia e a 

população do concelho do Sabugal. 

 

Contudo, os impactes negativos mais significativos verificam-se na fase de construção, maioritariamente 

de carácter temporário, principalmente nos descritores Qualidade do Ar, Flora e Vegetação, Solo e Uso 

actual do solo, Ambiente Sonoro e Paisagem. 

 

Os impactes positivos significativos, com a implementação da ZLE do Sabugal, insidem 

maioritariamente sobre o descritor socioeconómico, que na sua generalidade são bastante positivos, 
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sendo muito significativos à escala local e regional, contribuindo eficazmente para a diversificação e 

dinamização do tecido económico local e regional. 

 

Destaca-se ainda que a correcta e rigorosa implementação das medidas de minimização propostas 

permitem minimizar os impactes negativos gerados principalmente pela fase de construção da zona 

empresarial, e que com a construção dos espaços verdes propostos, salientando a execução e 

manutenção da faixa verde de protecção envolvente ao perímetro da área de estudo originará um 

impacte positivo bastante significativo. 
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▪ www.flora-on.pt – Portal de Flora, Sociedade Portuguesa de Botânica; 

▪ naturdata.com – Portal de Biodiversidade Online; 

▪ www.avesdeportugal.info – Portal de Aves de Portugal. 

 

 

http://www.cm-sabugal.pt/
http://www.ccdrc.pt/
http://www.apambiente.pt/
http://www.ipma.pt/
http://www.icnf.pt/
http://www.lneg.pt/
http://www.igespar.pt/
http://www.ine.pt/
http://www.iefp.pt/
http://www.viamichelin.pt/
http://www.anafre.pt/
http://www.qren.pt/
http://www.drapc.min-agricultura.pt/
http://www.igeo.pt/
http://www.aprh.pt/
http://www.flora-on.pt/
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ANEXOS: 

 

 

Anexo 1 – Extrato da Planta de Ordenamento (PDM do Sabugal); 

Anexo 2 – Extrato da Planta de Condicionantes (PDM do Sabugal); 

Anexo 3 – Extrato da Carta de REN (PDM do Sabugal); 

Anexo 4 – Extrato da Carta de RAN (PDM do Sabugal); 

Anexo 5 – Extrato da Carta de Risco de Incêndio (PMDFCI do Sabugal);  

Anexo 6 – Planta de Localização da ZLE do Sabugal; 

Anexo 7 – Fotografia aérea com limite a ZLE do Sabugal; 

Anexo 8 – Planta cadastral; 

Anexo 9 – Planta do levantamento topográfico da zona de estudo; 

Anexo 10 – Plano Geral / Planta Síntese da ZLE do Sabugal; 

Anexo 11 – Lista de Espécies Vegetais identificadas – Visitas de Campo; 

Anexo 12 – Quadro com quantidades Gerais de trabalhos; 

Anexo 13 – Planta da rede de distribuição de água e gás; 

Anexo 14 – Planta da rede de esgotos e águas pluviais; 

Anexo 15 – Planta da rede de distribuição de eletricidade e telecomunicações.  

 

 

 

 


