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AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AQUICULTURA NA PRAIA DA TOCHA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

ELEMENTOS ADICIONAIS  

MAIO 2016 

1 – INTRODUÇÃO 

O presente documento é relativo à apresentação de elementos adicionais e correção de alguns 

aspetos relativos ao Estudo de Impacte em epígrafe Processo: AIA 2016 0007 060214 e foram 

pedidos pela Comissão de Avaliação nomeada para o efeito, que considerou os mesmos serem 

necessários, ao abrigo do n.º 8 do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 151B/2O13, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto. 

Os elementos adicionais seguiram a ordem e referências constantes nos documentos remetidos 

pela CCDR Centro ao proponente STOLT SEA FARM. 

2 – ELEMENTOS ADICIONAIS 

2.1 – PARTE I (REF.ª DAA 939/16) 

1. Corrigir o enquadramento do projeto em AIA, atendendo a que se trata de uma ampliação de 

um projeto existente. 

O enquadramento da pretensão no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, 

consubstanciado no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

47/2014, de 24 de março e Decreto-Lei n.º 79/2015 de 27 de agosto, insere-se no ponto 4, alínea 

b) do artigo 1.º, remetendo a pretensão para o Anexo II, ponto 1 alínea f) caso geral.  

Esta alteração será plasmada no Resumo Não Técnico. 

2. Na pág. 14: refere-se a inclusão da área do projeto na subregião do Baixo Mondego, quando 

esta indicação está desatualizada, como se refere depois na página 52. Com efeito, face ao 

reordenamento das NUTS III, a área em causa pertence agora à Região de Coimbra. Este novo 

enquadramento resulta da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (que aprovou o estatuto das 

entidades intermunicipais), na sequência da qual "o Estado Português solicitou à Comissão 

Europeia um processo de revisão extraordinária da NUTS, evocando uma reorganização 

substancial da estrutura administrativa portuguesa. A nova organização das regiões 

portuguesas para fins estatísticos foi instituída pelo Regulamento (UE) n.º 868/2014 da 

Comissão, de 1 de agosto de 2014, e compreende alterações nas NUTS de nível lll que passam a 

ter limites territoriais no Continente coincidentes com os limites das Entidades lntermunicipais 

(EIM) definidos na Lei n.º 75/2013. Esta nova divisão regional (NUTS 2013) começou a ser 

aplicada pelo Sistema Estatístico Nacional e Europeu a 1 de janeiro de 2015" (cfr. lNE, NUTS 

2013: As novas unidades territoriais para fins estatísticos, maio de 2015). Porém, atendendo a 

que a maioria esmagadora das estatísticas publicadas seguem a anterior delimitação, é 

admissível a referência ao Baixo Mondego. Esta situação deverá ficar clarificada. 
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O enquadramento correto é o que consta na página 152 do Relatório Base (situação de 

referência), como referido pela Comissão de Avaliação.  

Julgamos que texto da página 152, que em seguida se transcreve, seja o que melhor elucida esta 

situação. 

“O local para ampliação das instalações de aquicultura, objeto do presente estudo, situa-se na 

freguesia da Tocha, concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, NUT II - Região Centro, NUT III - 

Região de Coimbra. 

De acordo com a versão 2002 da Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 

(NUTS), que corresponde à que foi utilizada nos Censos 2011, a NUT III onde o concelho de 

Cantanhede estava integrado era designada como Baixo Mondego. 

Tendo em consideração que estas alterações são recentes e como tal não constam dos últimos 

Censos (INE, 2011), ou da maior parte das referências bibliográficas consultadas, no âmbito do 

presente capítulo é utilizada com frequência a anterior divisão administrativa, ou seja, faz-se 

referência ao Baixo Mondego como a subregião onde o projeto será implantado. 

Refere-se ainda que, de acordo com a anterior divisão administrativa, o concelho de Cantanhede 

encontrava-se subdividido em 19 freguesias. Atualmente, com as alterações decorrentes da 

reorganização administrativa territorial autárquica, este número passou para 14, face à união de 

algumas das freguesias…” 

3. Nas páginas 15 e 110: a localização da pretensão nas figuras "deslizou" do local correto, 

devendo ser corrigida; 

Apresentam-se em seguida as figuras devidamente corrigidas. 
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Figura da página 15 do Relatório Base. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Limite do sitio da Rede Natura 2000 – PTCON 0055 Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas                                  Sem Escala 

Parcela da STOLT SEA FARM           

Figura 3.2.1 – Limites do Sitio da Rede Natura 2000 - PTCON 0055 Dunas de Mira, Gândara e 

Gafanhas 
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Figura da página 110 do Relatório Base. 

 

 

Figura 5.7.1 – Análise Hipsométrica 

(Fonte: 1ª Revisão do PDM de Cantanhede – Estudos de Caracterização e Diagnóstico) 

 

4. Na Pág 23 é referido que “...um ciclo de produção pode variar entre 20 a 24 meses…” e no 

parágrafo seguinte é referido "...em média são produzidos 4 ciclos anuais.” Esclarecer esta 

situação. 

Um ciclo de produção pode variar entre 20 a 24 meses, dependendo do peso final que se pretenda 

e é dividido em várias fases que se pormenorizam em ponto próprio. 

Nas instalações da Tocha coexistem 4 ciclos desfasados de três meses, o que leva a que, 

trimestralmente, seja expedido um ciclo para o exterior. 

O número de indivíduos por ciclo varia entre 60 000 a 80 000. 

Esta explicitação constará do Resumo Não Técnico. 

Área em estudo 
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5. Na página 20: a referência ao Plano de Urbanização da Tocha deve ser corrigida para o Plano 

de Urbanização da Praia da Tocha; 

Apresenta-se em seguida a transcrição do parágrafo corrigido.  

“As instalações da STOLT SEA FARM retirarão sinergias positivas da implementação do Plano de 

Urbanização (PU) da Praia da Tocha, quando este se concretizar, devido essencialmente à 

disponibilização de uma melhor acessibilidade. Esta melhoria proporcionará a redução dos 

constrangimentos de circulação na restante rede viária da povoação da Praia da Tocha, em 

particular na época balnear.” 

No Resumo Não Técnico a referência está correta. 

6. Na página 42: mesmo tendo em conta a fase procedimental a que o EIA respeita, deveriam 

ser pormenorizadas as caraterísticas técnicas essenciais do novo acesso (por exemplo, no que se 

refere à plataforma e drenagem pluvial do mesmo); 

A plataforma terá 6 metros de largura, sendo ladeada por dois passeios com 1,5 metros de largura 

cada. Estes serão pavimentados com blocos de betão tipo “Uni” e limitados com lancis de betão 

prefabricado. A plataforma será pavimentada com uma camada de betão betuminoso com 6 cm 

de espessura, assente em camadas de base e de sub-base. A drenagem do pavimento adotará as 

soluções técnicas correntes (sumidouros com grelha), ficando ligada ao coletor pluvial existente 

sob a via confinante. 

Apresenta-se em seguida o perfil transversal tipo. 
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7. Na página 173: o quadro 5.10.16 deveria ser eliminado ou reformulado; 

Considere-se eliminado o seguinte quadro: 

Classificação 

Designação / 

Ligação que 

assegura 

Ligações / Pontos extremos e intermédios 

IP1 
Valença / Castro 

Marim 
                              Valença-Braga-Porto-Aveiro-Coimbra-Leiria-Santarém- 

                    Lisboa-Montijo-Setúbal-Aljustrel-Faro-Castro Marim 
 

IP3   

IC1 Valença /Guia 

Valença-Viana do Castelo-Póvoa de Varzim-Porto-Espinho- Ovar-Aveiro-Figueira da 

Foz-Leiria-Caldas da Rainha-Torres Vedras-Lisboa-Marateca-Alcácer do Sal-Grândola-

Ourique-Guia (IC 4) 

IC2 Lisboa/ Porto Lisboa-Rio Maior-Leiria-Coimbra-São João da Madeira-Argoncilhe-Porto 

EN109-5 
Estarreja-ria de 

Aveiro 
Estarreja (IC 1) -Murtosa-ria de Aveiro (entroncamento da EN 327) 

EN235 Aveiro-Anadia Aveiro-Oiã-Oliveira do Bairro-Anadia (IC 2) 

EN327 Ovar-São Jacinto Ovar (IC 1) -Torreira-São Jacinto 

ER333 Vagos-Oiã Vagos-Oiã (entroncamento da EN 235) 

ER335 Ílhavo-IC 1 Ílhavo-IC 1 

 

8. Na página 182: a circunstância do PROTC não ser eficaz deve ser realçada, mas isso não 

impede que possa servir como elemento de referência estratégica, ao contrário do que se diz na 

página 311; 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de março determinou a elaboração do 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT Centro) e estabeleceu orientações 

relativas aos objetivos estratégicos, ao modelo territorial, delimitou o respetivo âmbito territorial 

e fixou a composição da respetiva Comissão Mista de Acompanhamento. 



 

 
 

 

7 
 

O PROT Centro abrange o concelho de Cantanhede, onde se localizam as instalações de 

aquicultura da STOLT SEA FARM. 

À data de elaboração do presente EIA, o PROT Centro encontrava-se em fase final de aprovação. 

Deste modo e apesar de este instrumento de gestão constituir um elemento de referência 

estratégica, as opções estratégicas e o modelo de unidade territorial previsto para a Região 

Centro ainda não se encontram aprovadas, pelo que não é possível averiguar a compatibilidade 

do projeto da STOLT SEA FARM com as disposições deste Plano. 

9. Nas páginas 219 e seguintes: na evolução da situação de referência sem projeto, nada se diz 

sobre socioeconomia (embora se reconheça que pouco haverá a dizer); 

Apresentam-se em seguida os considerandos devidos ao descritor da socioeconomia e no que se 

refere à Evolução da Situação de Referência na Ausência do projeto e que podem ser 

perspetivados essencialmente sob duas vertentes, a da qualidade da envolvente e a da 

empregabilidade.  

Em termos da qualidade da envolvente, importa referir que, enquanto não for materializado no 

terreno o Plano de Urbanização da Praia da Tocha e respetiva circular rodoviária, as 

acessibilidades às instalações da STOLT SEA FARM irão manter-se com os constrangimentos de 

circulação atuais e que se agudizam na época balnear. 

Em termos da qualidade visual do espaço na envolvente imediata perspetiva-se que esta se 

mantenha, não se prevendo o aparecimento de estruturas de grande volumetria que constituam 

elementos intrusivos no espaço. 

Em termos de empregabilidade, desde que as instalações da STOLT SEA FARM permaneçam na 

Praia da Tocha, não se preveem alterações no número de postos de trabalho.  

10. Nas páginas 251 a 262 (descritor Paisagem): embora se aceite a avaliação de impactes 

realizada, sugere-se a apresentação de um estudo preliminar de simulação do impacte visual 

das novas edificações, tendo até em conta que foi desenvolvido um modelo 3D a propósito do 

ruído (cfr. figura 6.9.1, página 272) e apesar da ressalva do 3.º parágrafo da página 342. 

Tendo por base as características principais das edificações existentes, bem como as novas 

edificações afetas ao projeto de ampliação da exploração da Stolt Sea Farm na Praia da Tocha, foi 

criado um modelo tridimensional do Projeto, que inclui as edificações afetas à atividade de 

produção da instalação, tanto existentes como propostas, incluindo o novo acesso a criar, bem 

como o terrapleno ou plataforma à cota de soleira dos novos pavilhões. 

Este modelo tridimensional foi desenvolvido com recurso a software de desenho assistido por 

computador (CAD). 

O modelo desenvolvido reproduz as dimensões e altura (volumetria) dos edifícios, permitindo 

uma interpretação dos elementos que compõem a instalação da Stolt Sea Farm. 
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Ao longo do limite do aglomerado da Praia da Tocha, na área Sul e Sueste da instalação, verifica-

se a existência de ocupação arbórea (pinhal-bravo), por vezes densa, que conforma uma cortina 

arbórea já existente e bem estabelecida. 

A partir do modelo digital foi desenvolvida a simulação da volumetria dos novos pavilhões sobre a 

figura apresentada na página seguinte, e que corresponde à vista obtida junto à entrada da 

instalação. 

Esta vista foi selecionada dado que nesta zona não se verifica a existência de barreiras naturais e 

vegetais/arbóreas, sendo ainda o local a partir de onde se verificará não só acessibilidade visual 

para a instalação existente, como cumulativamente para as futuras instalações, sendo 

considerada a situação mais desfavorável. 

Foi assim gerada a perspetiva do modelo tridimensional e sobreposta à fotografia ou vista a partir 

deste local. A partir da sobreposição, foi obtida a simulação visual apresentada na figura das 

páginas seguintes, exemplificando-se a metodologia seguida na elaboração das simulações 

visuais. 
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Figura 1 –Metodologia aplicada e simulação visual obtida 

1) 

 

 

2) 
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3) 
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Modelo vista Geral 
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Modelo Vista Sul 
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Perspetiva de sul 
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Perspetiva de sudeste 
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Perspetiva de sudoeste 
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As simulações 3D e respetivas perspetivas corroboram as conclusões expressas no EIA, relativas ao 

descritor da paisagem, onde se conclui existir impacte significativo na paisagem na envolvente 

imediata, devido a volumetria do novo edifício. Este efeito será, no entanto, confinado à envolvente 

mais próxima e aos locais anteriormente assinalados no EIA.  

É salientar que o edifício não será avistado a partir do areal da Praia da Tocha, devido ao sistema 

dunar existente que proporciona uma barreira visual entre os dois locais. 

11. Indicar a forma como se estimaram os postos de trabalho indiretos associados ao investimento; 

Relativamente a este aspeto, apresenta-se a justificação do cálculo dos postos de trabalhos indiretos 

gerados para 45 (quarenta e cinco). 

Os postos de trabalho indiretos gerados resultam de uma estimativa realizada pelo promotor, com 

base no funcionamento de outras instalações que operam e de dimensão semelhante. Os postos de 

trabalho indiretos e estão relacionados com os transportes, empresas subcontratadas para 

manutenção, serviços de engenharia e consultadoria, limpeza, remoção de resíduos, etc. 

O quadro seguinte apresenta o cálculo justificativo, que teve por base os tempos de mão de obra 

referentes à atual unidade da Tocha (pregado). Trata-se de uma extrapolação prudente dos tempos 

de mão de obra relacionado com fornecedores de transporte e manutenção industrial, limpeza e 

consultoria técnica (sanidade, gestão, controle de qualidade, etc.), fornecida tanto internamente 

(através de técnicos das unidades de produção da Galiza), como externamente à Stolt Sea Farm. 
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12. Não se justifica qualquer programa de monitorização no domínio da socioeconomia e aceitam-

se as medidas de minimização propostas no âmbito deste descritor/fator ambiental. Justificar-se-ia 

a utilização de dados do Anuário Estatístico Regional de 2014 em vez dos dados de 2013. 

Finalmente, considera-se que há um excesso de informação de enquadramento, faltando uma 

síntese (sugerindo-se que seja incorporada uma análise SWOT). 

Por forma a dar resposta à solicitação da CA, complementa-se de seguida a caraterização da situação 

de referência realizada no EIA, recorrendo ao Anuário Estatístico (AE) da Região Centro 2014, do 

Instituto Nacional de Estatística (INE). 

Importa realçar que, tal como já havia sido referido no EIA, de acordo com a versão 2002 da 

Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), que corresponde à que foi 

utilizada nos Censos 2011, a NUT III onde o concelho de Cantanhede estava integrado era designada 

como Baixo Mondego. Desta forma foi quase sempre feita referência ao Baixo Mondego como a sub-

região onde o projeto será implantado, apesar de, de acordo com a atual divisão, o concelho em 

estudo pertencer à NUT III - Região de Coimbra. 

No Anuário Estatístico (AE) da Região Centro 2014, os dados apresentados, em termos de 

nomenclatura das NUTS III da Região Centro, referem-se sempre à Região de Coimbra, o que 

impossibilita a comparação com os dados apresentados no EIA que se referem à subregião do Baixo 

Mondego, tendo em consideração que a abrangência territorial é distinta, conforme apresentado na 

figura seguinte.  

Desta forma e apenas para a NUT III, não é possível fazer a comparação entre os dados dos Censos 

2011 e os dados do anuário estatístico de 2014, devido ao facto de as unidades territoriais Região do 

Baixo Mondego e Coimbra não terem correspondência territorial. 

A comparação direta para a NUT III só é possível até 2013.  

Para as restantes unidades territoriais apresentam-se então os dados do anuário estatístico de 2014. 
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Figura 1 – NUTS III da Região Centro - versão atual versus versão 2002 

Tal como já havia sido referido no EIA, o concelho de Cantanhede na década de 2001-2011, bem 

como no período compreendido entre 2011 e 2013, registou um decréscimo da população residente. 



 

20 
 

De acordo com os dados do AE 2014, a população residente no concelho de Cantanhede foi em 2014 

de 35 967, o que representa um decréscimo relativamente ao valor do AE 2013 (36 234). 

O decréscimo da população residente registou-se, não só para o concelho de Cantanhede, mas 

também para a região Centro e para o Continente. Confirma-se desta forma a tendência registada 

para o acentuar da taxa de crescimento negativa. 

É exemplo o concelho de Cantanhede onde a taxa de crescimento passou de 2%, no decénio de 

1991/2001, para cerca de -3,5%, no decénio de 2001/2011 e -1,72%, entre 2011 e 2014. 

Comparativamente com os valores dos Censos 2011, também a densidade populacional diminuiu 

para todas as unidades territoriais, de acordo com o AE Região Centro 2014. O concelho de 

Cantanhede apresentava em 2014 uma densidade populacional de 92 hab./km2 (93,6 hab./km2 em 

2011), e a região Centro 80,3 hab./km2 (82,6 hab./km2 em 2011), valores inferiores à densidade 

média do Continente (110,8 hab./km2 e 112,8 hab./km2, em 2014 e 2011, respetivamente). 

Da análise geral da evolução da estrutura etária da população residente em 2014 (Quadro 1), 

comparativamente com os dados dos Censos 2011, constata-se um acréscimo da população idosa 

(indivíduos com 65 anos ou mais) e um decréscimo dos grupos etários mais jovens, em todas as 

unidades territoriais, com exceção da Região Centro onde o número de idosos diminuiu em 2014. 

 

                                                                                                            Fonte: INE, Censos de 2011 e AE da Região Centro 2014 

Quadro 1 –Evolução da Estrutura Etária da População Residente, Valores Absolutos (2014 e 2011) 

Esta situação confirma o que já havia sido referido no âmbito do EIA, ou seja, à semelhança da 

década 2001-2011, no período 2011-2014 o concelho de Cantanhede, tal como as restantes unidades 

territoriais, não conseguiu inverter o desequilíbrio demográfico que carateriza a estrutura etária da 

população, e que corresponde à diminuição da população mais jovem e ao aumento da população 

com idade mais elevada. 

Observando os dados constantes no Quadro 2, constata-se que os valores da taxa de natalidade 

mantêm a tendência registada com decréscimos em todas as unidades territoriais. Quanto à taxa de 

mortalidade, apesar de a mesma ter sofrido um ligeiro decréscimo na década de 2001-2011, verifica-

se que, em 2014, os valores da mesma aumentaram (0,3‰, para o Continente, 0,4‰ para a região 

Centro e 4,1‰ para Cantanhede), comparativamente aos de 2011. 

Grupos Etários AE 2014 (N.º) Grupos Etários Censos 2011 (N.º) 
Unidade Territorial 

0 - 14 15 - 24 25 - 64 >65 0 - 14 15 - 24 25 - 64 >65 

Concelho de Cantanhede 4.278 3.495 19.081 9.113 4.723 3.517 19.259 9.096 

Região Centro 294.490 233.108 1.215.182 521.212 319.258 239.248 1.247.499 521.750 

Portugal Continental 1.409.482 1.038.753 5.388.209 2.033.339 1.484.120 1.079.493 5.546.220 1.937.788 
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Taxa de Natalidade 
(‰) 

Taxa de Mortalidade 
(‰) 

Índice de Envelhecimento 
(N.º) 

Unidade Territorial 

2014 2011 2014 2011 2014 2011 

Concelho de Cantanhede 5,7 9,7 12,4 8,3 213,0 116,2 

Região Centro 6,8 7,9 11,7 11,3 177,0 160,7 

Portugal Continental 7,9 9,1 10,1 9,8 144,3 130,5 

Fonte: INE, Censos de 2011 e AE da Região Centro 2014 
Quadro 2 – Taxa de natalidade, taxa de mortalidade e índice de envelhecimento 

O Índice de envelhecimento, que observa a relação entre a população com 65 ou mais anos e os 

jovens até aos catorze anos, permite destacar o concelho de Cantanhede com o valor mais elevado. 

Estes valores confirmam a tendência registada na década de 2001-2011 e, tal como referido no EIA, 

evidenciam o envelhecimento da população, constatando-se que todas as unidades territoriais em 

análise agravaram o respetivo índice de envelhecimento. Na região Centro, o índice de 

envelhecimento passou de cerca de 130 idosos por cada 100 jovens, em 2001, para 161 idosos por 

cada 100 jovens, em 2011, e 177, em 2014. 

No concelho de Cantanhede estes valores são mais elevados e registaram também um aumento 

significativo, passando de cerca de 89 idosos por cada 100 jovens, em 2001, para 116, em 2011, e 

para 213, em 2014. 

No que se refere aos indicadores taxa de crescimento natural, taxa de crescimento migratório e taxa 

de crescimento efetivo, o quadro seguinte contempla os valores constantes do AE da Região Centro 

2014. 

Quadro 3 – Indicadores de população (2014) 

Taxa de 
crescimento 

efetivo 

Taxa de 
crescimento 

natural 

Taxa de 
crescimento 
migratório Unidade Territorial 

(%) 

Concelho de Cantanhede -0,74 -0,66 -0,07 

Região Centro -0,76 -0,49 -0,27 

Portugal Continental -0,49 -0,22 -0,28 

 Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2014 

 

Da respetiva leitura, destaca-se a confirmação das principais conclusões que já constavam no EIA. 

Efetivamente, o concelho em estudo, com uma taxa de crescimento efetivo de -0,74% em 2014 

(resultante de uma taxa de crescimento natural de -0,66% e de uma taxa de crescimento migratório 

de -0,07%), apresenta declínio populacional por desvitalização natural e emigração (interna e 

externa). Os fatores diretos responsáveis pelo decréscimo populacional no concelho de Cantanhede 

são, em particular, os componentes do crescimento natural e do crescimento migratório, sendo que 

os primeiros têm maior contributo que os últimos. 

Apresenta-se em seguida uma breve síntese dos aspetos caracterizados e avaliados no descritor da 

socioeconomia, baseada no conceito da avaliação SWOT. 
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 CONCELHO DE CANTANHEDE 
FREGUESIA DA TOCHA/ 

LOCALIDADE DA PRAIA DA TOCHA 

PONTOS FORTES 

Potencial Turístico 

Acessibilidade 

Parques tecnológicos 

Movimentos migratórios positivos, 

aumento de residentes 

Taxa de desemprego inferior à média 

Nacional 

Produção em aquacultura 

Potencial Turístico 

Acessibilidade 

Valores Naturais 

Bandeira Azul 

Produção em aquacultura 

Sector secundário com expressão 

Qualidade de Vida 

PONTOS FRACOS 
Taxa de crescimento populacional negativa 

Envelhecimento da população 

Taxa de crescimento populacional negativa 

Envelhecimento da população 

Taxa de analfabetismo elevada 

Taxa de desemprego superior à taxa média do concelho 

Pouca oferta de alojamento em unidade Hoteleira 

População residente reduzida (Praia da Tocha) 

Sazonalidade 

OPORTUNIDADES 

Dinamização turística 

Desenvolvimento sócio-económico assente 

nas boas acessibilidades e aliado às 

valências tecnológicas presentes no 

concelho e nos concelhos limítrofes 

 

Dinamização turística assente nos valores naturais 

Aumento da oferta de alojamento em unidade hoteleira 

Desenvolvimento sócio-económico assente nas boas acessibilidades 

e aliado às valências tecnológicas presentes no concelho e nos 

concelhos limítrofes * 

Aquicultura- desenvolvimento de uma atividade com grande 

demanda do mercado interno e internacional. Contribui para a 

preservação dos stocks naturais. 

Criação de emprego na faixa etária com maior % de desempregados 

e para o nível de instrução equivalente ao secundário * 

AMEAÇAS 
O empreendimento não apresenta fatores 

de ameaça ao nível do concelho 

Perturbações temporária da qualidade de vida localizadas na 

envolvente imediata, sem repercussão ao nível da localidade da 

Praia da Tocha e temporárias; 

Inserção de edifício de grande volumetria que será avistado pelos 

moradores próximos. Sem afetação ao nível da localidade da Praia 

da Tocha. Edificação não será avistada a partir da praia. 

*- Aspetos relacionados diretamente com o empreendimento em apreço – a ampliação das atuais instalações da STOLT SEA FARM 
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13. Esclarecer a quem compete a construção do acesso. Caso seja da responsabilidade do 

proponente, apresentar a autorização para construir fora da área concessionada. 

Como se disse, a realização de obras de ampliação nas instalações da STOLT SEA FARM constitui uma 

ocasião privilegiada para, mediante a alteração do local da entrada, concorrer para a racionalização 

do tráfego da povoação e contribuir para a implementação do Plano de Urbanização do aglomerado 

da Praia da Tocha, o qual prevê uma via que a circunda e que permitirá retirar o trânsito de pesados 

do centro urbano. 

A alteração do local de entrada/saída obrigará a uma pequena obra de conexão viária desde o futuro 

portão até ao arruamento existente, numa extensão de cerca de 26 metros. Destes 26, 14 metros 

encontram-se ainda dentro da zona que se encontra concessionada à STOLT (embora fora da zona 

vedada), pelo que a restante extensão (12 metros) viria a atravessar terreno pertencente ao Baldio 

Florestal. Na prática, trata-se de ocupar uma nova faixa de 12 metros de extensão e 9 metros de 

largura (2 passeios de 1,5 m e faixa de rodagem com 6 m de largura), até atingir a berma do 

arruamento atualmente existente. 

A STOLT SEA FARM formalizou já um pedido de autorização, dirigido à Assembleia de Compartes do 

baldio em causa (ver anexo I), o qual não teve ainda deferimento, uma vez que terá de ser apreciado 

em sede de reunião de Compartes. Logo que tal autorização seja formalizada, daremos disso 

conhecimento à Comissão de Avaliação. 

14. Apresentar documento comprovativo aprovação do relatório do Património Arqueológico pela 

DGPC. 

À data ainda não foi remetida à arqueóloga Dr.ª Carla Fernandes a apreciação/aprovação do 

relatório. No Anexo I apresenta-se o comprovativo de envio à DGPC em 4 de Abril de 2016. 

2.2 – PARTE II (REF.ª DAA 957/16) 

1. identificar a Autoridade de AIA; 

A autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-

Centro).  

Esta informação por lapso não consta do Relatório Base, mas consta do Resumo Não Técnico 

entregue. 

2. Caracterizar e apresentar, em planta, o local de implantação do estaleiro e do depósito de 

materiais, com indicação dos acessos previstos, durante a fase de construção, e dos sistemas para 

contenção de fugas/derrames; 

No anexo II apresenta-se uma planta de localização de: (i) depósito de materiais e (ii) estaleiro da 

obra de construção dos edifícios previstos no projeto de ampliação da unidade de aquicultura. O 

acesso à obra e ao próprio estaleiro far-se-á pela nova via que também está prevista no projeto 

submetido a AIA. 
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3. No primeiro parágrafo do sub capitulo 5.6.6.4-Aves, página 104, da redação: “A área de projeto 

insere-se no corredor costeiro das rotas de migração de várias aves, que incide particularmente na maior faixa costeira 

não urbanizada da zona centro, sensivelmente da Figueira da Foz a Mira, tendo sido definida recentemente como ZPE 

Marinha. Esta área por sua vez situa-se muito próxima de outras áreas classificadas como a ZPE e a Reserva Natural da 

Ria de Aveiro, a Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto, o Vale e Estuário do Mondego, a reserva natural do Paul de 

Arzila, com as quais constitui uma rede de zonas húmidas de relevo para a migração/invernada de diversas espécies de 

aves aquáticas (Costa et al., 2003; Ramírez et al., 2008)". Não existe Reserva Natural da Ria, pelo que a 

referência deve ser corrigida; 

A segunda frase do primeiro parágrafo do subcapítulo 5.6.6.4-Aves, página 104, apresenta um erro, 

que deve ser retificado para o seguinte texto: 

“Esta área, por sua vez, situa-se muito próxima de outras áreas classificadas como a ZPE da Ria de 

Aveiro, a Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto, o Vale e Estuário do Mondego, a reserva natural 

do Paul de Arzila, com as quais constitui uma rede de zonas húmidas de relevo para 

migração/invernada de diversas espécies de aves aquáticas (Costa et al., 2003; Ramirez et al. 2008).” 

4. Quantificar a carga a rejeitar para os recursos hídricos, na fase correspondente ao período de 

maior atividade, ou seja, quando a produção atingir as 450 T de linguado e os 240 T de pregado e 

nas situações de lavagem dos filtros que coincide com o final do ciclo de produção; 

Em seguida, apresenta-se a determinação da carga orgânica produzida em simultâneo pelas linhas de 

produção do pregado e do linguado, tendo por base a produção atual que é de 230 ton/ano para o 

pregado e a pretendida para o linguado que é de 450 ton/ano, aferindo-se assim a capacidade de 

tratamento do sistema de tratamento biológico da água de processo do linguado e respetivo 

tratamento e lamas, previsto, para a linha de produção do linguado. 

Para determinação da carga poluente gerada pelo pregado recorreu-se aos dados analíticos 

existentes. 

Para linha de produção do linguado, recorreu-se aos dados obtidos no estudo desenvolvido pelo 

Centro Tecnológico Gallego de Acuicultura1 relativo a um Sistema RAS (Recirculating Aquaculture 

System) para pregado, mas com informação extrapolável para a produção de linguado e aos valores 

obtidos pela STOLT SEA FARM na exploração de linguado situada em Anglet (França), que funciona 

em circuito fechado (RAS), para um caudal de 700 m3/h e para uma produção de biomassa de 170 

ton/ano. 

A – Linha de produção de pregado (atual) 

As lagoas existentes nas instalações da Tocha foram dimensionadas para a aquacultura de salmão, 

que é uma espécie que produz maior carga orgânica do que as espécies em apreço.  

No quadro seguinte apresentam-se os dados base para o dimensionamento do sistema existente. 

                                                           
1
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/recursos_informacion/Documentos/Publicaciones/195_cluster_re

siduos.pdf 
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BASE DE DIMENSIONAMENTO DAS LAGOAS 

Caudal de dimensionamento 1 200 L/s 

100 000 m
3
/dia 

N.º de Lagoas  2 

Carga 

CBO5 1 kg/ton de peixe produzido 

Azoto total 0,15 kg/ton de peixe produzido 

Fósforo total 0,01 kg/ton de peixe produzido 

Qualidade do efluente final 

CBO5 10 mg/L 

Azoto total 1,5 mg/L 

Fósforo total 0,1 mg/L 

SST 12 mg/L 

DIMENSÕES  

Área útil 2 000 m2
 

H útil  1,60  

Vútil  3 200 m
3
  

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO  

Tempo de Retenção  46 minutos 

Quadro I – Bases de dimensionamento das lagoas existentes 

O sistema existente, à data da sua conceção e para produção de salmão, teria como objetivo a 

remoção da carga sólida. 

Presentemente encontra-se apenas em funcionamento uma lagoa. 

O caudal médio de efluente é de 18 179 m3/d para uma produção de 230 ton/ano. 

A STOLT SEA FARM realizou uma análise pontual ao efluente antes da entrada na lagoa (ver boletim 

anexo).  

Os valores obtidos são os indicados em seguida:  

• SST: 13 mg/L 

• CBO5: 5 mg/L 

• Azoto total: 2,2, mg/L 

• Fósforo total: < 1,0 mg/L 

Embora se tratem de resultados analíticos obtidos numa amostra pontual, os valores obtidos estão 

dentro da gama expectável para o funcionamento adequado da linha de produção em toda a sua 

extensão.  
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Parâmetro 
Concentração 

máxima registada  
Valor limite da TURH 

Proc. ARHC.DRHL02022013 

pH 7,35 – 7,7 6-9 

SST (mg/L) 29 < 60 

Ntotal (mg/L) 1,8 < 15 

COT (mg/L) 3,8 <= à entrada + 10 mg/L 

CBO5 (mg/L) 7 <= à entrada + 10 mg/L 

Ptotal (mg/L) < 1,0 < 10 

Quadro II – Concentrações máximas registadas vs VLE do TURH 

Face aos valores obtidos, verifica-se que até poderia ser admissível a eventual descarga direta do 

efluente na linha de água, uma vez que os valores registados antes da lagunagem são inferiores ao 

VLE. 

B – Linha de produção do linguado (prevista) 

Há que referir o pregado e o linguado embora pertençam à mesma ordem, Pleuronectiformes, estão 

classificados em subordens distintas Soleoidei e Pleuronectoidei, respectivamente. Além das 

diferenças morfológicas evidentes, uma das principais distinções e que condiciona de forma 

definitiva a sua exploração em aquacultura são os hábitos alimentares que radicam em sistemas 

digestivos distintos e a sua sensibilidade a alterações do meio. 

O pregado é essencialmente um peixe predador, pelo que levanta do fundo para se alimentar. Daí os 

tanques onde são criados e mantidos apresentarem maior altura de água. Desta condição, resulta 

que a ração é mais celeremente ingerida, sendo por isso mais fácil controlar as quantidades ideais de 

ração a administrar. O estômago do pregado apresenta também maiores dimensões, o que permite 

que os sistemas de alimentação funcionem em batch. Por outro lado, o pregado é uma espécie mais 

rústica, suportando melhor as alterações do meio. 

O linguado é uma espécie que se alimenta exclusivamente no fundo, não levantando para se 

alimentar, razão pela qual os tanques apresentam altura de água mais reduzida. A pequena altura 

dos tanques é também uma forma de garantir que a ração chega ao fundo em pouco tempo, não se 

desfazendo, evitando assim desperdícios. No linguado o sistema digestivo é tubular, o estômago é 

praticamente inexistente, o que leva a que o sistema de alimentação funcione praticamente em 

contínuo.  

Embora a relação ração administrada / peso de peixe vivo seja muito parecida em ambas as espécies, 

é de referir que o linguado é uma espécie mais sensível e entra com maior facilidade em situações de 

stress, podendo mesmo deixar de se alimentar, o que, ocasionalmente, pode conduzir a carga 

orgânica do efluente final mais elevada em relação ao pregado. 

Também por esta razão o sistema RAS permite a redução da carga orgânica através dos biofiltros, 

transformando-a em grande parte em água, dióxido de carbono e azoto gasoso. Neste tipo de 

exploração, o parâmetro crítico a controlar é essencialmente a carga sólida SST, pois todos os 

restantes parâmetros usualmente abordados como a CQO, CBO5, azoto total e fósforo não são 



 

27 
 

“condicionantes”, pois o próprio processo produtivo garante a sua redução. Neste sistema ocorre o 

quase integral reaproveitamento da água que circula no sistema. A captação de água tem como 

objetivo repor apenas as perdas por evaporação nos tanques e a água rejeitada no sistema de 

lavagem dos filtros, a que vamos denominar posteriormente de linha de lamas. 

A água necessária ao processo é filtrada em tamisadores de malha 60 µm, o que permite a remoção 

de cerca de 35 a 40 % da carga sólida da água, constituída por fezes e ração não consumida. Esta não 

chega a ser oxidada, devido ao diminuto tempo de retenção no sistema, inerente à elevada taxa de 

recirculação. 

O sistema previsto para a linha de produção do linguado está de acordo com as conclusões e 

diretrizes do estudo realizado pelo Centro Tecnológico Gallego de Acuicultura, uma vez que associa 

aos sistemas de tamisadores o sistema de ozono, o qual é adequado para sistemas RAS e para 

elevados caudais. 

A literatura aponta que para o linguado a média de consumo de ração seja de 1,05 kg / quilo de peixe 

vivo, embora nalgumas explorações se alcancem rácios melhores. O valor médio de carga sólida 

produzida na forma de fezes e/ou alimento não ingerido é em média 19 % da quantidade de ração 

administrada.  

Na figura da página seguinte apresenta-se o esquema das operações de tratamento da água de 

recirculação (e também da lavagem dos tanques de produção), assim como o balanço de massas 

correspondente. 
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* Conjunto das operações realizadas pelo circuito de lamas
   (decantador + espessador + filtro centrífugo/polieletrólito)

89 100 m
3
 -> 101 mg/L

90 x 37% = 33,3 ton

DECANTAÇÃO

BIOFILTROS

LAGOA

5,8 ton

FILTROS

90 x 90% = 81,0 ton

(Resíduos sólidos)

DESIDRATAÇÃO

LAVAGEM

BALANÇO DE MASSAS DA CARGA ORGÂNICA GERADA

LAMAS (*)

CIRCUITO DE

450 x 1,05 = 427 ton

RAÇÃO

90 - 33,3 = 56,7 ton

LAGOA

33,3 + 56,7 = 90 ton

TANQUES

LAVAGEM

70 200 m
3
 -> 474 mg/L

18 900 m
3
 -> 3000 mg/L

(Biofilme)

7 300 m
3
 -> 800 mg/L

SÓLIDOS

90 - 81 = 9 ton

472 x 19% = 90 ton

(Água de recirculação)

CARGA SÓLIDA PRODUZIDA

472 x 19% = 90 ton

TAMISADOR

FILTRO /

RETIDOS

SÓLIDOS

NÃO RETIDOS
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Verifica-se que parte da carga sólida produzida (90 ton/ano) é retida diretamente através do 

filtro/tamisador e retirada imediatamente do circuito de recirculação. A restante carga sólida é 

retirada através dos biofiltros, por sedimentação. Em ambos os casos os caudais são encaminhados 

para a linha de lamas, sofrendo um processo de decantação, seguida de espessamento e 

desidratação. O tratamento de lamas será dimensionado para obter uma eficiência de 90% na 

extração dos sólidos da água que é lançada na lagoa. 

No quadro seguinte apresentam-se os dados sistematizados e o cálculo da carga em SST. 

Dados de Base Anuais  Concentrações médias  

Produção de biomassa  450 ton  

Peso ração/peso peixe vivo  1,05  

% de carga sólida 
produzida em relação à 
quantidade de ração 
administrada  

19 %  

 % Remoção de carga 
sólida para filtros de malha 

60 µm 

37 %  

Quantidade de ração 
administrada  

472 ton  

Quantidade de carga sólida 
produzida  

90 ton  

 

Carga sólida removida 
pelos filtros/tamisadores 

33,3 ton   

Volume de lavagem dos 
filtros  

70 200 m
3
 [SST] = 474 mg/L  

Carga sólida removida 
pelos biofiltros 

56,7 ton   

Volume de biofilme 18 900 m
3
 [SST] = 3 000 mg/L  

Volume admitido na linha 
de lamas 

89 100 m
3
  [SST] = 1 010 mg/L 

Carga sólida removida pela 
linha de lamas 

81,0 ton  

Carga sólida remanescente 9,0 ton  

Volume lançado na lagoa 89 100 m
3
  [SST] = 101 mg/L 

Volume de lavagem dos 
tanques  

7 300 m
3
  

[SST] = 800 mg/L 
 (valor empírico)  

Volume total de efluente 
lançado na lagoa 

96 400 m
3
 [SST] = 154 mg/L 

Quadro III – Cálculo da carga sólida 

Como se disse, a carga sólida retirada do sistema através dos filtros/tamisadores afluirá à linha de 

lamas e o mesmo acontece com os caudais extraídos dos biofiltros por sedimentação. O efluente 

decantado desta linha será descarregado na lagoa existente, com uma concentração média de 101 

mg/L. 

Por sua vez, a água de lavagem dos tanques é lançada na lagoa sem passar pela linha de lamas. 
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O quadro seguinte apresenta os cálculos da concentração média da água da lagoa, considerando as 

duas linhas de produção – pregado e linguado. 

PARÂMETROS
VOLUME

UTILIZADO

CONCEN-

TRAÇÃO

CARGA

ORGÂNICA

ORIGEM (m3) SST (mg/L) (t/ano)

PREGADO Valores medidos 6 635 000 15  99,5

Filtros malha + biofiltros  89 100 101  9,0

Lavagem Tanques  7 300 800  5,8

6 731 400 17  114,4

LINGUADO

VALORES AGREGADOS
 

Quadro IV – Caraterísticas do efluente lançado na lagoa 

Verifica-se que a concentração média da água que aflui à lagoa aumenta em 13,3 % (de 15 mg/L para 

17 mg/L). Sublinhe-se que, para reforçar a segurança do cálculo, não se consideraram os efeitos de 

sedimentação e arejamento realizados na lagoa, isto é, admite-se que a qualidade do efluente 

lançado na linha de água é o mesmo do efluente entrado na lagoa. 

Como se disse, o principal objetivo do tratamento de lamas é retirar a carga sólida afluente à lagoa e 

assim garantir que o efluente final permanece com níveis de qualidade aceitáveis. O efluente 

decantado desta linha estará já isento de grande parte da carga sólida, sendo descarregado na lagoa. 

Apresenta-se em seguida o fluxograma de funcionamento da linha de lamas, assim como os critérios 

de dimensionamento, o pré-dimensionamento e as condições de funcionamento do decantador e do 

espessador. Nesta fase não se justifica fazer o pré-dimensionamento dos circuitos hidráulicos nem 

definir em detalhe as características dos equipamentos eletromecânicos. 

1 – Esquema do circuito de lamas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagoa 

 

Decantador  

 

Espessador  

Lamas 

Decantado  

Lamas 

espessadas 

Filtro 

centrífugo 

Doseador de 

polieletrólito 

Lamas 

Desidratadas 

Aterro 

Água de 

lavagem  

Tamisador 
Biofiltros 
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2 – Dados de base  

Carga sólida: 

Caudal: 89 100 m3/ano = 10,2 m3/h 

Concentração SST: 1 010 mg/L 

3 – Critérios de dimensionamento  

Decantador: 

Carga hidráulica máxima: 1 m3/m2/h 

Tempo de retenção: 2-3 horas  

Carga sólida máxima: 2,5 a 3,0 kg/m2  

[SST] Efluente líquido – 101 mg/L 

Concentração final de lamas: 2 % 

Espessador: 

Tempo de retenção: 3 dias  

Concentração de lamas espessadas: 8 %  

4 – Pré-dimensionamento  

Decantador: 

Área útil: 19,6 m2  

Volume: 35 m3 

Hméd: 1,8 m  

Caudal afluente: 10,2 m3/h + 0,38 m3/h (retorno do espessador)  

Caudal de lamas: 0,5 m3/h = 12 m3/dia 

[SST] lamas – 20 000 mg/L 

Caudal de efluente decantado: 9,7 m3/h 

[SST] efluente líquido – 101 mg/L 

Espessador estático tronco cónico: 

Tempo de retenção: 2-3 dias 

Volume útil: 30 m3 

Volume de lamas espessadas: 2,88 m3/d 

Volume de sobrenadante: 9,12 m3/d (0,38 m3/h) -> retorno ao decantador  

Desidratação de lamas: 

Equipamento aconselhado: filtro centrífugo; 
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Estação automática de dosagem de polieletrólito e bombas doseadoras; 

Circuito de água para lavagem de filtro.  

Outros equipamentos: 

Bomba de lamas do decantador para o espessador; 

Bomba de lamas do espessador para o filtro centrífugo. 

Circuitos de retorno: 

Efluente do decantador à lagoa; 

Sobrenadante do espessador à lagoa; 

Lavagem do filtro ao decantador. 

 

C – Conclusões 

Os cálculos acima apresentados mostraram que, a par do aumento do caudal afluente à lagoa, 

verificar-se-á também um pequeno aumento da carga sólida afluente, devido à introdução da linha 

de produção de linguado. Contudo, mesmo desprezando qualquer influência da lagoa existente na 

melhoria das caraterísticas do efluente, verifica-se que a concentração do efluente terá um 

acréscimo de 13 %, de 15 para cerca de 17 mg/L, quedando-se muito aquém do VLE fixado na licença 

de rejeição. 

Os dados de base foram aferidos em paralelo com os resultados obtidos na instalação da Stolt Sea 

Farm em Anglet (França), à entrada e à saída do sistema de recirculação, antes da filtração e 

ozonização. 

 

Data 

Parâmetros 

13-01-2016 10-02-2016 09-03-2016 06-04-2016 

Valor médio 

 Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída 

CBO5 mg/L 0,90 19 0.,50 31 0.80 5,1 1,2 5,3 0,85 15,1 

SST mg/L <2 14 <2 22 <2 21 9,0 18 <2 18,75 

Amónia mg/L 0,82 0,34 1,1 <0,12 0,90 1,8 0,91 1,7 0,93 0,99 

Fosforo total 
mg/L 

0,164 0,751 0,165 0,815 0,135 1,09 0,21 0,912 0,168 1,09 

Nitritos mg/L - 0,23 - 0,21 - 0,28 0,129 0,30 - 0,26 

Quadro V – Resultados analíticos à entrada e à saída do sistema de recirculação de Anglet 

D – Considerações finais 

Na fase de projeto de execução deverão ser aferidos os dados de base e em particular os caudais de 

lavagem e qualidade do efluente. 
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Na fase de dimensionamento ter-se-á em conta que a matriz em apreço é água salgada, que pode 

interferir nos processos de sedimentação e condicionar o uso de determinados polieletrólitos. 

Na fase de projeto de execução, além do dimensionamento dos órgãos e circuitos hidráulicos, serão 

especificados os equipamentos eletromecânicos. 

 

5. Esclarecer qual o destino final se as aguas residuais resultantes das instalações sanitárias. 

Conforme consta do ponto “11.3 - Águas Residuais Domésticas” (pág. 38) do Anteprojeto da 

ampliação, prevê-se que a rejeição dos caudais provenientes das instalações sanitárias se faça para a 

rede pública de esgotos. 

Estes caudais foram estimados em 1 900 L/dia para o total da unidade de produção (isto é, unidade 

existente + unidade nova), dos quais 1 800 se referem ao projeto em causa. 

Na situação atual, o volume de águas residuais produzido pelas instalações sanitárias existentes é 

encaminhado para uma fossa sética. Contudo, o facto de o coletor de esgotos urbanos se localizar 

atualmente sob o arruamento que confina com a vedação da unidade aquícola aconselha que a 

solução futura esteja orientada, como se disse, para este coletor. 

6. Apresentar uma análise da compatibilidade/incompatibilidade do projeto com a(s) tipologia(s) 

de área(s) de REN afetada(s) pelo projeto, tendo por base o PDM em vigor. A análise deve avaliar 

os potenciais impactes do projeto ao nível das funções associadas à(s) tipologia(s) de área(s) 

ocupada(s), demonstrando que não são colocadas em causa as respetivas funções definidas no 

Anexo I ao Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro.  

No âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Cantanhede, a Reserva 

Ecológica Nacional (REN) foi objeto de redelimitação, em função do modelo de ordenamento 

concelhio adotado na revisão do PDM.  

À data de elaboração do Relatório Base do EIA, a “nova” Planta de REN ainda não se encontrava 

aprovada, pelo que a compatibilidade do projeto com esta servidão considerou a Planta de REN que 

se encontrava em vigor.  

No entanto, a Portaria n.º 72/2016, de 6 de abril veio aprovar a delimitação da Reserva Ecológica 

Nacional definida no âmbito da proposta de revisão do PDM de Cantanhede, pelo que, no quadro 

seguinte, apresentam-se as áreas e categorias de REN em vigor que se encontram no interior dos 

limites das instalações de aquicultura da STOLT SEA FARM. 

REN 

Área (m
2
) Categoria 

Ocupação Atual do Solo Ocupação Prevista 

18 710 Faixa Marítima 

18 710 Praia  

1 800 Dunas Litorais 

Zona de captações de água Zona de captações de água 
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REN 

Área (m
2
) Categoria 

Ocupação Atual do Solo Ocupação Prevista 

A Continuar 

Edifícios existentes + terreno 

envolvente no interior dos limites da 

STOLT com zonas de pinhal e 

vegetação rasteira 

234 998 

Áreas de 

Máxima 

Infiltração 

 Edifícios existentes + terreno 

envolvente no interior dos 

limites da STOLT com zonas de 

pinhal e vegetação rasteira 

A Construir 

Edifício principal – 9 100 m
2 

Edifício auxiliar – 550 m
2 

Parque de resíduos – 28 m
2 

Acesso   

A Continuar 

Edifícios existentes + terreno 

envolvente no interior dos limites da 

STOLT com zonas de pinhal e 

vegetação rasteira 

234 998 Dunas 

 Edifícios existentes + terreno 

envolvente no interior dos 

limites da STOLT com zonas de 

pinhal e vegetação rasteira 

A Construir 

Edifício principal – 9 100 m
2 

Edifício auxiliar – 550 m
2 

Parque de resíduos – 28 m
2 

Acesso   

13 515 

Leitos e 

Margens dos 

Cursos de Água 

Vala das Lagoas que atravessa o 

terreno 

Vala das Lagoas que atravessa o 

terreno 

Quadro 6.1 - REN existente na área de estudo 

Atendendo às categorias de REN em vigor afetadas pela ocupação a construir, uma vez que as 

instalações existentes da ocupação a continuar foram licenciadas pela Câmara Municipal de 

Cantanhede em 1989, com duas alterações em 1993 e em 2001, e que as captações existentes 

encontram-se licenciadas, verifica-se a seguinte afetação: 

� Dunas e Áreas de Infiltração Máxima  

No atual regime jurídico de REN definido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, é 

apresentada no Anexo IV a correspondência das áreas definidas pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de 

março com as novas categorias de áreas integradas na REN. Da consulta ao Anexo IV verifica-se que 

as áreas “dunas e áreas de infiltração máxima” correspondem atualmente a “dunas costeiras e dunas 

fósseis” e a ”áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, respetivamente. 

Deste modo, as infraestruturas previstas para o projeto do STOLT SEA FARM (edifício principal, 

edifício auxiliar, parque de resíduos e acesso) inserem-se na sua totalidade em “dunas costeiras e 

dunas fósseis” e em “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”. 
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Nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou privada que se 

traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, construção e ampliação, vias de 

comunicação, escavações e aterros, e destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações 

necessárias ao normal e regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento 

agrícola do solo e das operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais (art.º 

20.º do DL 166/2008, de 22 de agosto). 

Excetuam-se do referido anteriormente os usos e as ações que sejam compatíveis com os objetivos 

de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas 

em REN, devendo assim cumprir os pressupostos dos Anexos I e II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 

de agosto. 

Analisando o Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, referente aos usos e ações 

compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos 

naturais de áreas integradas na REN, verifica-se que o ponto IV.I – Aquicultura Marinha, alínea c) 

Recuperação, manutenção e ampliação de estabelecimentos de culturas marinhas existentes permite 

a integração do projeto da STOLT SEA FARM com as áreas estratégicas de proteção e recarga de 

aquíferos, mediante um procedimento de comunicação prévia, pelo que não são expectáveis 

impactes com esta categoria de REN. 

No entanto, a integração do projeto da STOLT SEA FARM com as dunas costeiras e dunas fósseis não 

é permitida nesta categoria de REN, pelo que os impactes serão negativos, significativos, 

permanentes, certos e de magnitude reduzida.  

Considerando a informação referente às áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos do 

Anexo I do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, verifica-se, de acordo com o quadro seguinte, 

que o projeto da STOLT SEA FARM não inviabilizará as funções associadas a esta categoria de REN, 

ajudando mesmo, em certos casos, à sua concretização. 

Função Enquadramento 

Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis 

disponíveis e o aproveitamento sustentável dos recursos 

hídricos subterrâneos 

A ampliação das instalações vai implicar um 

aumento do caudal extraído na ordem dos 2,6 %, o 

que é pouco significativo. 

Contribuir para a proteção da qualidade da água 
As águas residuais do processo serão tratadas de 

forma adequada na ETAR da instalação.  

Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e 

da biodiversidade dependentes da água subterrânea, com 

particular incidência na época de estio 

Apesar da reduzida biodiversidade e inexistência 

de ecossistemas aquáticos relevantes na área de 

estudo, a descarga de água tratada na linha de 

água recetora poderá contribuir para o 

aparecimento de espécies. 

Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e 

inundações, de seca extrema e de contaminação e 

sobrexploração dos aquíferos 

O projeto não será responsável pela contaminação 

e sobrexploração dos aquíferos. 
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Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos 

aquíferos costeiros e estuarinos 

A captação de água do mar (salgada) não contribui 

para o avanço da cunha salina. 

Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas 

subterrâneas, principalmente nos aquíferos cársicos, como 

por exemplo invertebrados que ocorrem em cavidades e 

grutas 

O projeto não colocará em causa a 

sustentabilidade dos ecossistemas de águas 

subterrâneas. 

Quadro 6.2 – Enquadramento do projeto com as funções definidas para as áreas estratégicas de 
protecção e recarga de aquíferos 

No Memorando da CCDR-Centro sobre a ampliação da unidade de aquicultura, é referido, no ponto 

2, que se vier a ser autorizada a ampliação em causa, a Câmara Municipal de Cantanhede 

desencadeará, subsequentemente à Declaração de Impacte Ambiental (DIA), um procedimento de 

alteração simplificada (nos termos do artigo 16.º-A do regime jurídico da REN, estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação em vigor. 

7. Apresentar planta a escala adequada com a implantação do edificado novo e a representação 

da área de intervenção do POOC Ovar Marinha Grande. 

No Anexo II apresentam-se os elementos pretendidos: 

• ADIT-01 Extrato da Planta de Ordenamento do POOC; 

• ADIT-02 Extrato da Planta de Condicionantes do POOC; 

• ADIT-03 Fotoplano com área do POOC; 

• ADIT-04 Planta com área do POOC. 

Lisboa, 30 de maio de 2016. 

 

                          CERN                                                                                             Coordenador   

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        Anexo I  

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

  

 



 

 
 

 


