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1. INTRODUÇÃO
O Projeto, em fase de projeto de execução, e o respetivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA), objeto do
presente Parecer, foram remetidos Câmara Municipal de Peso da Régua (CMPR) para a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), que se constituiu como Autoridade de
AIA, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a redação e alterações
produzidas pelos DL nº 47/2014, de 24 de março, e DL nº 179/2015, de 27 de agosto – Regime Jurídico
de AIA (RJAIA).
O projeto tem enquadramento no Artigo 1º, nº 3, alínea b), subalínea i), e no Anexo II, nº 10, alínea b),
da citada legislação, referente a Operações de loteamento urbano, incluindo a construção de estabelecimento
de comércio ou conjunto comercial e de parques de estacionamento, Área Sensível, Operações de loteamento
urbano que ocupem área ≥ 2 ha.
O proponente é a empresa IMOLONDRINA – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, SA., com sede na Rua de São
Bento, 340, 1º, São Bento, Mercês, 1200-822 Lisboa.
O EIA, elaborado entre abril e novembro de 2014, é da responsabilidade da empresa de consultoria
MONITAR – Engenharia do Ambiente.
A Entidade Licenciadora (EL) é a Câmara Municipal de Peso da Régua (CMPR).
A referida documentação deu entrada na CCDR-N a 29 de janeiro de 2016, e a instrução do respetivo
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) ocorreu a 1 de fevereiro de 2016.
A CCDR-N, enquanto Autoridade de AIA (AAIA), de acordo com o disposto no ponto 2 do artigo 9º do
RJAIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades:
- CCDR-Norte:
- Ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 9º:
- Alexandra Duborjal Cabral (Presidente da CA);
- Rosário Sottomayor (Coordenadora da Consulta Pública);
- Ao abrigo da alínea i) do ponto 2 do artigo 9.º:
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- Técnicos especializados em avaliação ambiental, em termos de Geologia e Geomorfologia,
Paisagem, Socio-economia, Resíduos, Ruído, Ordenamento do Território, Uso do Solo, e Sistemas
Ecológicos;
- Câmara Municipal de Peso da Régua (CMPR), nos termos da alínea h);
- Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), caso se verifique o disposto na alínea d);
- Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Norte (APA/ARH-Norte,
nos termos da alínea b).
A CCDR-N está representada na CA pelos seguintes técnicos: Arqt. Paisagista Alexandra Duborjal
Cabral, que preside à Comissão (responsável pela coordenação do procedimento de AIA e pela avaliação
do descritor Paisagem), Engª. Rosário Sottomayor (responsável pela coordenação da Consulta Pública e
pela avaliação do RNT), Dr. Rui Fonseca (descritores Geologia e Geomorfologia), Dra. Rita Ramos
(descritor Socio-economia), Eng. Carla Pereira (descritores Uso do Solo, Ordenamento do Território e
Afetação da Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro), Eng. Maria Manuel Figueiredo
(descritor Sistemas Ecológicos), e Eng.º Luís Santos (descritores Ruído e Resíduos).
A CMPR está representada na CA pelo Artq. Paulo Moura, a DRCN pelos Arqt. Carla Ribatua Guedes e
Dr. Orlando Sousa e a APA/ARHN tem como representante na CA o Eng.º António Afonso.
O presente documento consubstancia o previsto no ponto 1 do Artigo 16º. do RJAIA.
Atendendo ao disposto no ponto 6 do artigo 14º do referido diploma, a AAIA convidou o proponente a
efetuar a apresentação do projeto e respetivo EIA à CA, reunião que ocorreu a 18 de fevereiro de 2016.
De acordo com o estipulado no ponto 5 do artigo 14º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
com a alteração produzida pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e DL nº 179/2015, de 27 de
agosto, tendo o procedimento sido instruído a 1 de fevereiro de 2016, a apreciação da conformidade do
EIA teria de ocorrer até ao dia 21 de março de 2016. No entanto, e ao abrigo do ponto 8 do artigo 14º
do diploma citado, houve suspensão do prazo no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, através da
solicitação de elementos adicionais (ofício que constitui anexo ao presente parecer), no dia 23 de fevereiro
de 2016, tendo decorrido 17 dias úteis do prazo estipulado.
Os elementos mencionados foram recebidos a 31 de outubro de 2016, pelo que a data limite para avaliação
de conformidade passou para o dia 28 de novembro de 2016 (Declaração de Conformidade em anexo) e
a data de conclusão do procedimento de AIA para o dia 28 de fevereiro de 2017.
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No decurso do procedimento, a CA efetuou uma visita ao local no dia 5 de janeiro de 2017, tendo sido
acompanhada pelo representante da equipa projetista e representante do proponente.
De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015,
de 27 de agosto, a Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, entre os dias de 6 de dezembro de
2016 a 3 de janeiro de 2017.
Atendendo ao previsto no ponto 1 do artigo 18º do RJAIA, e face aos procedimentos estabelecidos, a CA
reuniu a 6 de fevereiro de 2017, no sentido de congregar, num Índice de Avaliação Ponderada de Impactes
Ambientais (IAP), os resultados parcelares da avaliação setorial de cada descritor, tendo sido obtido o
Índice Final que constitui parte integrante das Conclusões do presente Parecer Técnico Final da CA.
Ambas as tranches da taxa devida pelo procedimento de AIA (nos moldes do disposto no ponto 1 do
artigo 49º do RJAIA, e conforme estabelecido pela Portaria n.º 368/2015, de 19 de outubro), foram
liquidadas em tempo útil.

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Localização
O projeto localiza-se na União de Freguesias do Peso da Régua e Godim, concelho de Peso da Régua. O
local encontra-se fora da área classificada pela UNESCO, como Património Mundial, na categoria de
“Paisagem cultural, evolutiva e viva”, mas insere-se na Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro,
publicada na II.ª Série do Diário da República em 30 de Julho de 2010, através do Aviso n.º 15170/2010, a
qual constitui uma área sensível, de acordo com a subalínea iii), da alínea a) do artigo 2º do RJAIA.

Antecedentes
De acordo com o EIA, o proponente apresentou uma primeira versão do projeto de loteamento da
Quinta de Santa Maria, a Câmara Municipal de Peso da Régua (CMPR), para obtenção de licenciamento.
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Esta instituição, ao verificar que o projeto se localizava sobre uma linha de água, remeteu o pedido à
Administração da Região Hidrográfica do Norte (APA/ARHN) a qual se pronunciou em 26.05.2012,
referindo que, não apenas o projeto teria que cumprir com as exigências legais no que respeita à utilização
dos recursos hídricos, mas também teria que ser sujeito ao processo de avaliação de impacte ambiental,
por estar localizado na Zona Especial de Proteção ao Alto Douro Vinhateiro (ZEP-ADV), a qual constitui
uma área sensível, e por possuir uma área superior a 2 ha.
O proponente apresentou à DRCN o pedido de parecer sobre o projeto, tendo obtido parecer favorável
através de despacho de 30.03.2012, referindo-se aí que a área do loteamento, embora inserida na ZEPADV, merecia parecer favorável pelo facto de se tratar de uma parcela inserida em área de expansão e
consolidação urbana da cidade com tipologias idênticas às propostas.
Em 27.04.2013 o proponente apresenta, em resposta a ofício da CMPR de 04.03.2013, novo projeto de
arquitetura do loteamento, de modo a cumprir a imposição da APA/ARHN relativa à salvaguarda de faixas
de 5m em cada uma das margens da linha de água, anexando o parecer da DRCN.
O EIA, conforme já indicado, foi elaborado em 2014, e apresentado à avaliação em janeiro de 2016.

Objetivos
O objetivo principal que o proponente pretende alcançar é a valorização da sua propriedade, através da
operação de loteamento, tirando proveito da infraestruturação urbana já existente e acessos.
O EIA indica que o projeto tem igualmente como propósito a captação de população jovem.

Descrição
Não foram considerados projetos complementares uma vez que as infraestruturas de abastecimento de
água, drenagem de águas residuais e pluviais, redes elétricas, de gás, telecomunicações ou espaços verdes,
de acordo com a tipologia de projeto, fazem parte integrante do projeto principal.
De acordo com o EIA, a área total do loteamento é de 37 780 m2, estando prevista a criação de 39 lotes,
sendo que desses lotes apenas 3 (37, 38 e 39) não têm como finalidade o uso habitacional.
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A propriedade é atravessada por uma linha de água que possui alguma galeria ripícola, mais representativa
a Norte, e que vai desaparecendo, uma vez que a partir do limite Sul do terreno, a linha de água já se
encontra manilhada, no âmbito de obras de urbanização já realizadas.
O Lote 37, com dois pisos, corresponde ao edifício existente da Quinta de Santa Maria, classificado na
lista

de

património

construído,

propriedade

do

requerente,

que

será

objeto

de

requalificação/remodelação. Este edifício será reconstruído e utilizado para comércio e serviços. Os lotes
38 e 39, que estão na proximidade do lote 37, estão também vocacionados para o mesmo tipo de
ocupação.
Em termos de lay-out, os edifícios habitacionais são edifícios unifamiliares e terão entre 2 a 3 pisos,
apresentando cércea máxima de 9,9 metros e os edifícios para comércio/serviços terão entre 1 a 5 pisos
(lote 39), e cércea máxima de 17,0 metros. A área total dos lotes utilizados para fins habitacionais
corresponde a 66,5% da área total dos lotes, e os restantes 33,5% da área correspondem aos lotes para
comércio/serviços.
Com a realização do projeto serão criados 113 lugares de estacionamento exteriores, dos quais 67 estão
distribuídos ao longo dos lotes para uso habitacional, e 46 estão localizados dentro dos lotes para
comércio/serviços. Em relação aos lugares de estacionamento interior, cada lote para uso habitacional vai
ter 2 lugares, o que permitirá um total de 72 estacionamentos interiores. O lote 39, reservado para
comércio/serviços, terá 960m2 de estacionamentos interiores.
Características do Loteamento Quinta de Santa Maria

Área total terreno

37 780,00 m2

Área total dos lotes
Área remanescente
Área de espaços verdes (domínio público)
Área de espaços destinado a equipamentos (domínio público)
Área de passeios (domínio público)
Área de estacionamento (domínio público)
Área de circulação (domínio público)
Área sobrante relativa à área envolvente à linha de água
Área de zona pavimentada
Área de implantação
Índice de utilização bruto (sup. pav / área total)
Índice de construção
Número de fogos
Número total de lotes
Uso habitacional
Uso para comercio e serviços
Lugares de estacionamento público

25 854,96 m2
11 925,04 m2
2 260,94 m2
765,24 m2
3 363,13 m2
728,43 m2
4 537,79 m2
269,51 m2
14 692,35 m2
6 063,00 m2
0,4
0,51
36 fogos
39 lotes
66,5%
33,5%
67 lugares

Conforme mencionado, os lotes 1 a 36 destinam-se a habitação com logradouro, não sendo permitida a
construção de anexos habitáveis.
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A cércea máxima de cada edificação será igual ao máximo de r/c mais 2 pisos acima da cota da soleira,
multiplicado por um pé direito médio de laje a laje de 3,3 metros. Aquando da existência de um segundo
piso, este deve ficar recuado relativamente à frente da construção, a uma distância de 2 m.
A área máxima de construção de cada lote é indicada abaixo, e corresponde ao somatório das áreas brutas
de habitação, excluindo as áreas brutas de varandas:

Área
Área bruta de
N.º
Implantação Construção
Fogos
(m2)
(m2)

Lugares
interiores

N.º de
Pisos

Finalidade

Pisos
Abaixo
cota de
soleira

Cércea
(ml)

N.º Lote

1

326,84

119

357

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

2

254,98

119

357

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

3

250,66

119

357

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

4

246,84

119

357

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

5

242,78

119

357

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

6

238,66

119

357

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

7

235,61

119

357

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

8

226,35

119

357

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

9

296,36

119

357

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

10

787,86

117

351

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

11

716,20

140

420

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

12

404,73

120

360

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

13

388,12

120

360

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

14

645,58

140

420

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

15

415,78

120

360

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

16

477,83

120

360

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

17

387,43

120

360

1

-

2

3

Habitação

3

0

9,9

18

428,95

120

360

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

19

464,54

120

360

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

20

653,91

140

420

1

-

2

3

habitação

2

1

8

21

588,52

140

420

1

-

2

3

habitação

2

1

8

22

588,41

140

420

1

-

2

3

habitação

2

1

8

23

587,63

140

420

1

-

2

3

habitação

2

1

8

24

588,16

140

420

1

-

2

3

habitação

2

1

8

25

669,84

140

420

1

-

2

3

habitação

2

1

8

26

590,75

140

420

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

27

515,00

140

420

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

28

552,84

140

420

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

29

704,88

140

420

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

30

671,49

135

405

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

31

696,47

140

420

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

32

487,79

108

324

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9
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Área
Área bruta de
N.º
Implantação Construção
Fogos
(m2)
(m2)

Lugares
exteriores

Lugares
interiores

N.º de
Pisos

Finalidade

Pisos
Acima
cota de
soleira

Pisos
Abaixo
cota de
soleira

Cércea
(ml)

N.º Lote

Área Lote
(m2)

33

446,40

120

360

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

34

453,73

120

360

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

35

462,48

120

360

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

36

493,01

126

378

1

-

2

3

habitação

3

0

9,9

37

2.998,33

390

780

-

36

-

2

com./serv.

2

0

6,6

38

2.256,95

136

136

-

-

-

1

com./serv.

1

0

3,3

39

3.412,27

960

4800

-

10

960(m²)

5

com./serv.

5

0

17,0

TOTAL

25.854,96

6.063

19.447

36

46

72

Os edifícios considerados no loteamento serão constituídos por garagem e dois pisos de habitação e não
é permitida a construção de quaisquer marquises nas varandas após a conclusão de cada edifício. Todos
os edifícios do loteamento deverão obedecer a uma imagem arquitetónica de conjunto que, não obrigando
à repetibilidade formal, tenham em atenção a mesma utilização de materiais, cores dominantes e gramática
global dos edifícios, estando definido que será obrigatório o uso de materiais de acabamento à sua cor
natural, onde uma única cor clara seja claramente dominante em cada edificação. Poderão também ser
utilizados como revestimento/acabamento materiais preferencialmente naturais (granitos, mármores,
madeiras e/ou mesmo betão aparente, aglomerados inertes, mármores compactos, etc) devidamente
justificados. As caixilharias a usar serão preferencialmente em alumínio, PVC ou madeira envernizada,
podendo aceitar-se outros materiais devidamente justificados. As coberturas das edificações poderão ter
acabamento em telha cerâmica, devendo esta ter a cor natural do barro. Serão igualmente de admitir
coberturas planas.
Está ainda definido que os lotes devem ser limitados, nos seus alçados principais, com muros não
superiores a 1,50m. Lateralmente, pode ser alcançado o nível máximo de 2,00m, de forma a evitar e
resguardar a privacidade entre os lotes.
Em relação à rede viária, o acesso principal ao Loteamento far-se-á com a extensão da rede viária já
existente na zona envolvente do Pavilhão Gimnodesportivo, mantendo as mesmas orientações do grupo
habitacional já ali existente. O projeto contempla uma via principal que permitirá ter dois sentidos de
circulação, e que se estende por todo o loteamento, sendo a sua disposição foi pensada tendo em conta
uma possível extensão do aglomerado urbano e a continuidade do existente.
De modo a abranger todos os lotes, foi criada uma linha de circulação automóvel que se desenvolve no
miolo do loteamento e que intersecta as vias existentes na proximidade, sendo desta forma possível o
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acesso rápido e facilitado às várias habitações existentes no loteamento. O loteamento contempla ainda
bolsas de estacionamento público em faixa própria ao longo dos arruamentos e estacionamento privado
no interior de cada lote.
Devido à morfologia do terreno, todas as vias criadas, pedonais e de acesso automóvel têm inclinação;
contudo, a disposição dos lotes, bem como a organização viária foi estudada de forma a atenuar o mais
possível essa mesma inclinação.

Empreitada e obras
As principais ações a desenvolver na fase de construção serão as seguintes:
1. Montagem do estaleiro;
2. Movimentação de terras;
3. Construção de pavimentos;
4. Construção das infraestruturas de abastecimento de água;
5. Construção das infraestruturas de drenagem de águas residuais;
6. Construção das infraestruturas de drenagem de águas pluviais;
7. Construção das infraestruturas da rede de gás;
8. Construção das infraestruturas da rede elétrica;
9. Construção das infraestruturas de telecomunicações;
10. Construção dos espaços verdes.

Montagem do Estaleiro
O projeto prevê a localização da área de estaleiro de apoio à obra no interior da área do projeto, o que
implicará a limpeza e regularização da área, e vedação. Será constituído por zona de armazenamento de
tubagens e acessórios, instalações para pessoal trabalhador, que terão estrutura e estabilidade adequada
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ao tipo de utilização prevista, permitindo executar todas as tarefas sem risco para a segurança e saúde
dos trabalhadores.

Movimentação de Terras
Em termos de movimentação de terras, será realizada:
- desmatação do terreno em toda a extensão dos arruamentos projetados, (cerca de 9 450 m2);
- escavação de terras para o estabelecimento das plataformas (cerca de 360 m3);
- utilização de terras em zona de aterro para estabelecimento de plataformas (cerca de 7 700 m3).
Assim, no que respeita aos movimentos de terras, prevê-se um volume de 362,57m³ de escavação e 7
713m³ de aterro, resultando um balanço final estimado de 7 350,43m³ de terras de empréstimo,
necessárias para a modelação do terreno.
As escavações serão efetuadas por processos e equipamentos convencionais indicados para as condições
locais, não sendo previsível o desmonte com explosivos, tendo em conta as características da área do
projeto.
Os trabalhos serão conduzidos de jusante para montante, de modo a assegurar o livre escoamento das
águas. Sempre que este procedimento não seja possível, serão tomadas medidas para a eventual
necessidade de escoamento das águas por bombagem. Quando a bombagem a utilizar for intensa, esta
será executada com os cuidados necessários de modo a evitar que a percolação da água possa remover
os finos do terreno e prejudicar a estabilidade de obras já existentes ou a implantar.
As profundidades das valas não serão superiores às necessárias para que as cotas das soleiras dos coletores
sejam as pretendidas e as suas fundações dos tipos especificados no projeto.
Quando se efetuar escavações na base de taludes, serão executadas as obras acessórias necessárias a fim
de se evitarem desmoronamentos.
Os produtos da escavação utilizáveis na obra serão aplicados nos locais definitivos ou colocados em
depósito em locais acordados com a fiscalização. Os produtos da escavação que não sejam aplicáveis na
obra e em relação aos quais não exista qualquer reserva legal ou do Caderno de Encargos serão removidos
do estaleiro e transportados a vazadouro no prazo de 24 horas. Caso os produtos da escavação sejam
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reutilizáveis será providenciado para que não interfiram com o normal decorrer dos trabalhos. Assim, se
não for possível a sua manutenção em obra, estes terão que ser colocados em depósito da obra.
A entivação e o escoramento das escavações e das construções existentes serão estabelecidos de modo
a impedir movimentos do terreno e danos nas construções e a evitar acidentes às pessoas que circulem
na área dos trabalho ou na sua vizinhança.
Sempre que da execução das escavações resulte o perigo para as construções vizinhas, a extração das
terras será cuidadosamente realizada por fases, com meios ajustados, para que as construções não sejam
afetadas.
Quando houver necessidade de reforçar as fundações das construções existentes, as escavações para o
efeito necessárias serão executadas por pequenos troços, com recurso a trincheiras, poços ou galerias.

Construção de pavimentos
O pavimento será constituído por uma camada de material de granulometria com 0,15 m de espessura.
Será aplicada uma camada de betuminoso a quente, com características de desgaste e 0,08m de espessura,
após compactação da base de fundação. Será aplicada uma camada de areia ou saibro para assentamento
de blocos de encaixe de revestimento de passeios. Serão aplicados blocos de encaixe do tipo Soplacas, e
cubos de granito de 11x11cm para trabalhos de acabamento. Serão igualmente aplicados lancis de betão
moldado na delimitação de passeios ou faixa de rodagem.

Construção das infraestruturas de abastecimento de água
O abastecimento de água será feito a partir da rede pública existente na zona envolvente, através de
tubagem a dimensionar em projeto específico, assim como colocação de bocas-de-incêndio, ramais
domiciliários e bocas de rega, conforme projeto de especialidade.
No projeto, para efeito de cálculo do consumo doméstico, foi estimado um quantitativo de
100l/habitante/dia. Para combate a incêndio foi considerado um caudal instantâneo de 22,5 l/s. Como fator
de ponta foi utilizado o valor de 2,4.
Para o sistema de abastecimento de águas serão escavados cerca de 560 m3 de valas. O aterro das valas
irá utilizar cerca de 280 m3 de terra e será realizado por um processo adequado com terra cirandada ou
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areia, isenta de matéria orgânica e argilas, a envolver a tubagem até 0,15m acima da geratriz superior,
devidamente espalhada e compactada, e cerca de 280 m3 de aterro na restante vala por processo com
produtos provenientes da escavação e isentos da matéria orgânica e argilas, pouco sensíveis à água,
espalhados e compactados.

Construção das infraestruturas de drenagem de águas residuais
A drenagem de águas pluviais será feira através de uma rede a construir no local para ligar ao coletor
público, conforme projeto de especialidade. Para o dimensionamento da rede de drenagem de águas
residuais domésticas foi considerado um fator de afluência de 0,8 e uma capitação de 100 l/habitante/dia.
Para o sistema de drenagem de águas residuais serão escavados cerca de 700m3 de valas. O aterro das
valas irá utilizar cerca de 296m3 de terra e será realizado por um processo adequado com terra cirandada
ou areia, isenta de matéria orgânica e argilas, a envolver a tubagem até 0,15m acima da geratriz superior,
devidamente espalhada e compactada, e 404 m3 de aterro na restante vala por processo com produtos
provenientes da escavação e isentos da matéria orgânica e argilas, pouco sensíveis à água, espalhados e
compactados.

Construção das infraestruturas de drenagem de águas pluviais
O loteamento irá possuir uma rede de drenagem de águas pluviais que garantirá o escoamento das mesmas
em alturas de maior pluviosidade, e em complemento ao escoamento superficial. Os coletores ligar-se-ão
entre si através de caixas de visita em betão armado, sendo feita para estas a drenagem da água recolhida
pelos sumidouros que se ligam às caixas de visita por tubos de PVC.
Para o sistema de drenagem de águas pluviais serão escavados cerca de 1 544m3 de valas. O aterro das
valas irá utilizar cerca de 408m3 de terra e será realizado por um processo com terra cirandada ou areia,
isenta de matéria orgânica e argilas, a envolver a tubagem até 0,15m acima da geratriz superior,
devidamente espalhada e compactada e cerca de 1 095m3 de aterro na restante vala por processo com
produtos provenientes da escavação e isentos da matéria orgânica e argilas, pouco sensíveis à água,
espalhados e compactados.
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Construção das infraestruturas da rede de gás
A rede de gás será feita a partir da rede pública de gás natural existente na zona envolvente, através de
tubagem a dimensionar em projeto específico, conforme projeto de especialidade. A rede apresenta uma
extensão total de cerca de 720m.
A rede será abastecida a partir de uma ligação à Rede de Gás Existente, também com pressão de serviço
de 2,5 bar. O consumo horário de um cliente terciário foi estimado em 0,667Nm3/h.
A rede está projetada para admitir a utilização de gás natural. Toda a instalação será executada em
conformidade com a legislação técnica aplicável, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 263/89, de 17 de
Agosto, e a Portaria nº 386/94, de 16 de Junho.
Para a rede de gás serão escavados cerca de 217 m3 de valas. Em termos de aterro será aplicada cerca de
109 m3 de terra cirandada ou saibro na proteção da tubagem e cerca de 108m3 de terras em aterro de
valas por camadas compactadas, com produtos da escavação isentos de pedras.

Construção das infraestruturas da rede elétrica
A rede elétrica contempla iluminação pública e distribuição privada, instalada em rede subterrânea,
conforme projeto de especialidade. As infraestruturas elétricas do loteamento serão alimentadas a partir
da rede de média tensão (MT) a 30 kV, da EDP, existente próximo do local, através de Posto de
Transformação e Seccionamento (PT) a instalar.
Será aberta uma vala com cerca de 1 218 m de comprimento. Será montado um Posto de Transformação
do tipo KIOBET, equipado com Transformador de 400KVA/30KV, uma Cela MT de entrada e saída, uma
Cela de Proteção ao Transformador, Quadro Elétrico de Baixa Tensão do Tipo CA2, relógio crepuscular
para controlo da iluminação pública, devidamente montado e eletrificado.
A rede de iluminação pública do presente projeto contempla a instalação de 19 colunas metálicas
octogonais de 8m de altura e 20 colunas metálicas octogonais de 4m de altura.
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Construção das infraestruturas de telecomunicações
Será aberta uma vala com cerca de 980m, aplicados 30m3 de betão para envolver a tubagem nas travessias,
montadas 16 Câmaras de Visita do Tipo CVI0 e 26 Câmaras de Visita do Tipo CVR1b e colocados 790m
de Tubo Corrugado Verde Diâmetro de 50mm, 2890m de Tubo Corrugado Verde Diâmetro de 110mm
e 960m Tritubo de diâmetro de 40mm.

Construção dos espaços verdes
O EIA indica que está previsto no projeto a aplicação de 28 árvores do tipo Jacaranda Mimosifolia e cerca
de 1340m2 de sementeira de relva. Não obstante, estas indicações não são suficientes para a perceção
cabal do proposto, agravadas pelo facto de o projeto ter sido apresentado à avaliação em fase de projeto
de execução, o que obriga a que todas as peças de especialidade, incluindo o Projeto de Integração
Paisagística (PIP), estejam concluídas.
Apesar de ter sido solicitado o PIP do projeto, até à conclusão do presente Parecer este projeto não foi
apresentado, pelo que a necessidade da sua apresentação será expressa na Declaração de Impacte
Ambiental (DIA).

3. APRECIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO
A CA considera que, com base no EIA, nos elementos adicionais, nos pareceres recebidos, nos resultados
da Consulta Pública e, tendo ainda em conta a visita de reconhecimento ao local de implantação, foi reunida
a informação necessária para a compreensão e avaliação ambiental do Projeto.
No seguimento do descrito no capítulo anterior, e atendendo às características e enquadramento do
Projeto, destacam-se seguidamente os principais aspetos relativos aos descritores ambientais tidos como
fundamentais.
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3.1. Património Cultural
Na área de implantação do loteamento não foi identificado qualquer valor patrimonial de incidência direta
(afetação física) desse loteamento, com a exceção da Casa da Quinta de Santa Maria, mas nesta caso com
incidência visual. Foi também referenciada neste EIA um eventual troço de via romana, na área dos lotes
16, 17 e 18, embora sem qualquer evidência física. A área de implantação fica na Zona Especial do Alto
Douro Vinhateiro (ZEP-ADV), Monumento Nacional, incluído na Lista dos Bens Património Mundial da
UNESCO.
A metodologia seguida para a elaboração deste descritor consistiu em levantamento bibliográfico e
documental da área do loteamento e zona envolvente alargada (incluindo bases de dados existentes e
instrumentos de ordenamento de território em vigor), e a prospeção e análise dos dados recolhidos.
O grau de incerteza em relação a este descritor é muito baixo.
O EIA apresenta uma boa caracterização da situação de referência.

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
A confirmar-se a existência do troço de via da época romana (e só será possível essa confirmação durante
a fase de construção), ocorrerá um impacte negativo sobre um bem patrimonial. Esse impacte é
minimizável mediante medidas de minimização que permitam a salvaguarda do bem, durante a fase de
construção/preparação do loteamento.

Medidas de minimização
As medidas de minimizarão propostas neste EIA, nomeadamente as M29 e M30, consistem no
acompanhamento arqueológico de todas as movimentações de solo (desmatação, decaparem e escavação)
do loteamento. Para a área dos lotes 16,17 e 18, esse acompanhamento deverá ser executado com
especial minúcia.
Caso sejam detetados quaisquer vestígios arqueológicos devem ser realizadas escavações arqueológicas
no sentido de avaliar esses vestígios, e tomar as medidas necessárias em função dessa avaliação. As medidas
propostas são adequadas e para a fase de construção/preparação, e devem figurar na DIA.
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Monitorização
Este EIA propõe a monitorização do estado de conservação do edifício da Quinta de Sta. Maria após o
final das obras de construção.
De igual modo deverá ser realizada a mesma monitorização antes do início das obras, e extensível ao
conjunto edificado da Quinta.

Conclusão
Para o descritor Património Cultural, propõe-se a emissão de parecer favorável condicionado:
- ao cumprimento das medidas de minimização M29 e M30;
- apresentação, para apreciação, do Relatório de Monitorização sobre o conjunto edificado da Quinta de
Santa Maria, em fase prévia ao licenciamento.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Relevante” para a avaliação do projeto:
Fator Ambiental:
Património Cultural
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Sim
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.2. Afetação da Zona Especial de Proteção (Alto Douro Vinhateiro)
Caracterização da Situação de referência
A Caracterização da Situação de Referência da “Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro”,
encontra-se tratada no ponto 5.1.3, designado por Estrutura Cultural e Património Natural da Paisagem,
tendo sido complementada com a informação constante no Aditamento ao EIA.
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Nos elementos adicionais que integram o Anexo 4 do Aditamento ao EIA, foi realizada a caracterização e
a avaliação com base na metodologia preconizada no “Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural
World Heritage Properties” (ICOMOS, 2011), que se baseia numa breve descrição do ADV, na definição do
conceito de Valor Universal Excecional (VUE), na listagem das componentes que conferem
autenticidade/integridade ao ADV e na identificação dos seus principais Atributos.
A área de implantação do loteamento da Quinta de Santa Maria insere-se na unidade de paisagem “Douro
Vinhateiro”, que consiste numa zona fisiograficamente recortada alternando entre montes e vales. Os
declives da área de intervenção são representativos da região em que se insere, na bacia hidrográfica do
rio Douro e na sub-bacia hidrográfica da ribeira de Meia Légua (figura abaixo exposta), estando numa zona
de encosta de declives moderados a acentuados.

Enquadramento da Quinta de Santa Maria com a ribeira de Meia Légua, rio Cabril e o rio Douro

A área de intervenção apresenta, a sudoeste, na zona mais elevada, uma área social com zonas
pavimentadas a cubos de granito, canteiros de plantas maioritariamente ornamentais e edificações
existentes, uma das quais a Quinta de Santa Maria, classificada na lista de Património edificado, e outras
edificações de apoio à atividade agrícola, habitação dos caseiros, capoeira e lago para aves, quase todas
com necessidades de trabalhos de recuperação. Abaixo do edifício da Quinta, encontra-se, num patamar
a uma cota inferior, um pomar com citrinos e uma horta.
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Fotografia com uma vista sobre o pomar em socalcos, e a horta da quinta, e o edifício principal

Avançando para nascente, desenvolve-se um silvado, onde, outrora, havia cultivo de árvores de fruto e
vinha. A propriedade é atravessada no sentido Noroeste-Sudeste por uma linha de água que embora de
carácter sazonal tem uma galeria ripícola com alguma presença.
A Este da linha de água, o silvado continua bastante denso, sendo que no centro da propriedade dá lugar
a um prado de gramíneas. Mais a Nascente, a cultura abandonada de vinha deu lugar aos primeiros estádios
da sucessão natural, sendo que a encosta está coberta por matos baixos de cistos, troviscos, tojos,
hipericão, cardos e silvas que cobrem o solo.

Prado de Gramíneas (esquerda) e Matos baixos (direita)

Galeria ripícola da linha de água

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
O projeto em avaliação não inclui qualquer tipo de alternativas, tendo sido apresentado como justificação,
o facto de o proponente ser proprietário da Quinta de Santa Maria, que integra a operação de loteamento
urbano, e de este pretender potenciar a localização desta zona que se encontra subaproveitada. Foi ainda
mencionado, que o loteamento estará integrado na zona habitacional consolidada já existente na
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envolvente próxima, sendo que o local já possui todas as infraestruturas básicas e acessos executados, até
aos limites do terreno da proposta de loteamento.

Impactes Ambientais
Foram identificados os principais impactes decorrentes da implantação do projeto, com base na
metodologia de avaliação prevista no Guia ICOMOS. Estes impactes ocorrem essencialmente durante a
fase de preparação prévia da obra e de construção, e prolongam-se para as fases de edificação e utilização.
Como resposta ao solicitado no Pedido de elementos adicionais, o promotor avaliou os impactes gerados
pelo projeto sobre os Atributos Culturais e Naturais do ADV de forma interrelacionada com os impactes
identificados sobre outros fatores ambientais relevantes, nomeadamente o Uso do Solo e o Património
Cultural.
Os impactes verificam-se sobretudo ao nível da preparação prévia e execução das obras, pela implantação
do estaleiro, desmatação e decapagem do terreno, movimentos de terras, circulação de veículos e
depósito temporário de materiais de construção e de terras, implantação de infraestruturas e construção
das edificações.
No Aditamento ao EIA, consta a Tabela 6, onde foram apresentados os impactes previstos pela
implementação do projeto sobre os vários Atributos Culturais que conferem o Valor Universal e
Excecional (VUE) ao Alto Douro Vinhateiro (ADV), e que abaixo se expõe:

Da leitura realizada ao quadro acima exposto, constata-se que foram identificados impactes Moderados
sobre os Miradouros e Vias Panorâmicas, e Reduzidos sobre Vinha com outros sistemas de armação de
terreno; matos mediterrânicos (Mortórios); Olivais, amendoais e laranjais e Património Cultural,
Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnológico. Não se identificaram impactes sobre Vinha com
sistema de armação do terreno em socalcos, nem sobre Povoações e Vias Panorâmicas.
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No entanto, verifica-se que a encosta onde se vai implantar o projeto, outrora humanizada pelo cultivo
da vinha e de árvores de fruto, encontra-se neste momento ao abandono, não existindo qualquer afetação
de Vinha com outros sistemas de armação de terreno; matos mediterrânicos (Mortórios) e Olivais,
amendoais e laranjais. Por outro lado, o pomar e a horta implantados na zona de socalcos da Quinta, será
preservado.
Em relação ao Património Cultural, Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnológico, na área do
loteamento apenas existe um elemento de cariz arquitetónico, que é o edifício da Quinta de Santa Maria,
que se pretende recuperar para ser utilizado para outro fim (comércio ou serviços). Assim prevê-se um
impacte positivo, desde que a recuperação e utilização do edifício não altere o seu valor arquitetónico.
Para além disso, verifica-se uma possível existência da via romana (sítio arqueológico de Lousada) no local
de implantação dos lotes 16, 17 e 18.
Por último, em relação à afetação de Miradouros e Vias Panorâmicas, constata-se que a área de
implantação do loteamento é visível a partir do Miradouro de Santo António, de São Domingos e da Boa
Vista localizados a sul do rio Douro permitem também uma visão sobre a cidade de Peso da Régua,
encontrando-se no entanto a uma grande distância.
Na margem direita do rio Douro a área do loteamento da Quinta de Santa Maria é visível da EN 2 (a
nordeste de Peso da Régua, perto do túnel de acesso à autoestrada A24) e da EM 600 que passa junto do
miradouro de Santo António. Da margem esquerda do rio Douro, é possível ver também a área da Quinta
de Santa Maria, mas apenas a partir de altitudes de 200m-300m, particularmente da Estrada Nacional 2261. Porém, a distância do ponto de observação já é considerável.
O Estudo refere que o projeto de loteamento da Quinta de Santa Maria não irá influenciar negativamente
qualquer dos miradouros e vias panorâmicas da zona em estudo. Para além disso, menciona também que
esta área está devidamente programada ao nível do PDM e do próprio Plano de Loteamento, e promoverá
a recuperação e qualificação de áreas atualmente degradadas. Para além disso, devido à fisiografia do
terreno, à volumetria das edificações e densidade de construção previstas para o loteamento, as vistas
mais agradáveis, para nascente, norte e noroeste, mais concretamente para culturas de vinha bem
preservadas, para o casario disperso das quintas e armazéns agrícolas, para pequenas povoações com
edificações mais concentradas e para a Torre da Igreja Matriz de Godim, serão mantidas.
Salientou-se também, que embora havendo uma redução significativa da área com coberto vegetal, este
impacte é atenuado pelo facto da vegetação que vai ser removida não ter um valor expressivo.
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Em relação aos impactes previstos pela implementação do projeto sobre os vários Atributos Naturais que
conferem o Valor Universal e Excecional (VUE) ao Alto Douro Vinhateiro (ADV), foi apresentada a tabela,
que abaixo se expõe, contendo a magnitude do impacte atribuído a cada um dos valores identificados:

Da sua análise, verifica-se que apenas existe uma afetação Reduzida de Matos e Matas, que na área de
intervenção é maioritariamente constituída por uma grande área de incultos, resultantes do abandono
agrícola, onde os silvados, as espécies herbáceas e os matos baixos, representativos dos primeiros estádios
da sucessão natural, dominam o coberto vegetal, à exceção apenas do pequeno núcleo de Sobreiros, que
será preservado.
Constata-se ainda, uma afetação Moderada da Galeria Ripícola fragmentada, presente nas margens da linha
de água de caráter sazonal, que atravessa a área de intervenção sensivelmente no sentido
Noroeste/Sudeste, que possui estratos arbóreo, arbustivo e herbáceo. A Sul da propriedade, a linha de
água deixa de ser visível uma vez que foi canalizada no âmbito de obras de urbanização já realizadas.
O projeto prevê a preservação de uma faixa de proteção à linha de água de 5m, e a plantação de espécies
ripícolas que, para além de contribuir para a estabilidade do curso de água, ajudam a melhorar a qualidade
ambiental da zona, e a diminuição da visibilidade do loteamento.
Em suma, verifica-se que a implementação deste projeto não compromete as condições de autenticidade
que foram reconhecidas ao ADV, na medida em que não são afetados de forma significativa vertentes
ingremes, socalcos (patamares sustentados por muros de pedra seca em xisto), solo cultivável construído
pelo homem, rede de caminhos e acessos, variedade biológica e tipológica das vinhas, matos e matas, e
dos outros valores culturais, que constituem atributos que conferem VUE ao ADV.
O impacte visual da presença do loteamento da Quinta de Santa Maria não afeta a autenticidade dos
atributos culturais nem o padrão de paisagem do ADV, atendendo às características formais e construtivas
do projeto de loteamento (implantação no terreno e as características dos edifícios no que concerne a
volumetria, materiais, densidade de construção e existência de espaços verdes), associadas ao facto de na
envolvente existirem construções com grande volume, como o pavilhão gimnodesportivo, edifícios de
habitação e uma adega.
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Foram identificados Impactes Cumulativos deste projeto com outros projetos presentes, projetados ou
em fase de construção, localizados nas imediações, apenas para a componente visual, sendo no entanto
reduzido, e minimizado pelo espaço verde e de enquadramento previsto.

Medidas de minimização
Foi apresentado um conjunto de medidas de minimização para o fator ambiental em análise, de caracter
geral e específico, a considerar nas Fases de Preparação Prévia à Execução das Obras, de Construção do
Projeto e de Edificação e Utilização, que nos parecem adequadas.
Algumas das medidas previstas para a Fase de construção, constam no documento da Agência Portuguesa
do Ambiente (APA), designado por “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”.

Conclusão
Face ao exposto, e considerando que:
- O projeto em avaliação, apresentado em fase de projeto de execução, designado por “Loteamento da
Quinta de Santa Maria”, abrange um conjunto de 39 lotes, dos quais 36 são destinados a moradias
unifamiliares, que serão geminadas, isoladas e em banda, e três com fins distintos, destinados a comércio
e serviços;
- O loteamento está integrado numa zona habitacional consolidada já existente, sendo que o local já possui
todas as infraestruturas básicas e acessos executados, até aos limites do terreno da proposta de
loteamento;
- Do verificado no local, constata-se que a maior parte do terreno está ocupado por silvado, existindo
uma pequena zona agrícola, constituída por hortícolas e um pomar de laranjeiras, que integra a Quinta de
Santa Maria, e que será preservada;
- Os impactes verificam-se sobretudo ao nível da preparação prévia e execução das obras, pela
implantação do estaleiro, desmatação e decapagem do terreno, movimentos de terras, circulação de
veículos e depósito temporário de materiais de construção e de terras, implantação de infraestruturas e
construção das edificações;
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- A implementação deste projeto não compromete as condições de autenticidade que foram reconhecidas
ao ADV, na medida em que não são afetados de forma significativa os atributos naturais e culturais, que
constituem que conferem o VUE ao ADV;
- Foram propostas medidas de minimização adequadas e tendentes à minimização dos impactes sobre o
Solo e o Uso do Solo, para as fases de Preparação Prévia à Execução da Obra, Construção, de Edificação
e Utilização, pelo que
Se considera a emissão de parecer favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização,
de carácter geral e específico, mencionadas no EIA, e à observância das seguintes condicionantes:
- Elaboração de um projeto de Integração Paisagística, salvaguardando os usos ou objetivos previstos nos
Instrumentos de Gestão Territorial e as condicionantes presentes nesta área;
- Deverá ser integralmente respeitada a Carta de Condicionantes à implementação do estaleiro e às
operações de construção (Carta 7.1);
- Preservação e recuperação da linha de água que atravessa a propriedade, com a manutenção de uma
faixa de proteção de 5m, e introdução de espaços verdes públicos envolventes;
- Preservação da horta e do pomar existente no socalco de cota imediatamente inferior ao da Edificação
da Quinta de Santa Maria;
- Manutenção da Via Romana e do núcleo de sobreiros.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Determinante” para a avaliação do projeto:

Fator Ambiental:
ZEP-ADV
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Sim
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
X
4.4) Sem significado
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3.3. Recursos Hídricos
Caraterização da Situação de Referência
Relativamente aos recursos hídricos superficiais a área em estudo insere-se na Região Hidrográfica do
Douro – RH3, mais precisamente na bacia hidrográfica do Rio Douro.
A área abrangida pelo projeto é atravessada por uma linha de água, afluente da Ribeira da Meia Légua (que
por sua vez é afluente do Rio Douro). De acordo com o EIA, em períodos secos esta linha de água
apresenta um caudal muito reduzido ou mesmo inexistente. Já em períodos de maior pluviosidade, a linha
de água apresenta caudais mais significativos, muito devido ao declive do terreno. Esta linha de água tem
uma extensão aproximada de 1580m, dos quais 290m atravessam a área onde se insere o projeto. A
jusante da área do projeto e até à confluência com a Ribeira da Meia Légua, esta linha de água encontrase entubada.
Em termos hidrogeológicos, a área em estudo localiza-se na unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo
Indiferenciado. A recarga dos aquíferos faz-se por infiltração direta da precipitação e através de influências
dos cursos de água superficiais, sendo a produtividade muito baixa.
Na envolvente do projeto, num raio de 250m existem várias captações subterrâneas: oito furos verticais,
dois poços e uma mina. Na maioria dos casos, a finalidade destas captações subterrâneas é a rega, havendo
um caso de utilização para fins industriais e outro para fins domésticos.
As principais pressões sobre a qualidade da água estão associadas a descargas de efluentes urbanos e de
setores industriais com maior relevância na região, como adegas, lagares de azeite, indústrias
agroalimentares e indústria transformadora. São também importantes as pressões de origem difusa ligadas
à agricultura e aplicação de efluentes pecuários (chorumes) no solo.

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
Os impactes sobre os recursos hídricos foram analisados face à possível afetação da rede de drenagem
superficial e da rede de fluxos hídricos subterrâneos, nomeadamente em termos de quantidade e qualidade
da água, sendo na generalidade considerados impactes ambientais negativos pouco significativos.
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Recursos Hídricos Superficiais
Na fase de construção, as principais atividades passiveis de causar impactes sobre os recursos hídricos
superficiais resultam essencialmente de casos esporádicos e acidentais de arrastamento, transporte e
deposição de partículas sólidas em suspensão e/ou de hidrocarbonetos, derivados das diversa operações
de obra. Esta situação tem particular importância, atendendo ao facto de o terreno ser atravessado por
uma linha de água. No entanto, se adotadas as medidas de minimização adequadas, considera-se que este
impacte será de magnitude reduzida e pouco significativo.
Durante a fase de utilização, não é previsível que venham a ocorrer impactes significativos sobre a
qualidade dos recursos hídricos, visto que a origem de água das habitações será a rede pública de
abastecimento e os efluentes serão encaminhados para a rede pública de drenagem de águas residuais.
Nesta fase, o principal impacte resulta do acréscimo de caudal pluvial devido ao aumento da área
impermeabilizada, o qual será encaminhado para a linha de água que atravessa o terreno do projeto, e o
efeito que poderá ter nas condições de drenagem a jusante, dado que este troço da linha de água encontrase entubado até á confluência com a Ribeira da Meia Légua. Em sede de pedido de elementos adicionais,
foi solicitado ao propoente informação sobre a avaliação destes impactes, tendo este referido que a linha
de água tem capacidade de escoamento suficiente, sem contudo justificar com o devido pormenor os
cálculos que suportam esta opinião. Assim, considera-se que previamente ao licenciamento deste projeto,
o proponente deverá justificar com mais detalhe este assunto, devendo apresentar um estudo hidrológico
com os cálculos que suportam a conclusão de que o troço entubado a jusante tem capacidade de receber
o acréscimo de caudal da rede de drenagem de águas pluviais, sem comprometer as condições de
escoamento. Numa situação extrema, caso os cálculos demonstrem que a linha de água entubada não tem
capacidade para drenar os caudais de cheia, deverá ser revista a drenagem das águas pluviais da área do
projeto, de forma a que parte do caudal pluvial seja encaminhado para outro meio recetor.

Recursos Hídricos Subterrâneos
Durante a fase de construção, os principais impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos prendemse com a eventual alteração da qualidade da água, decorrente de situações extraordinárias de infiltração
de substâncias poluentes no solo, resultantes por exemplo do derrame de óleos provenientes do normal
funcionamento dos veículos e maquinaria. Considera-se que estes impactes são negativos, de magnitude
reduzida e pouco significativos.

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_3/2016
“Loteamento da Quinta de Santa Maria”
Janeiro de 2017

26/113

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Outro dos impactes, que se fará sentir durante já durante a fase de utilização, resulta da impermeabilização
do terreno, que irá favorecer o escoamento superficial em detrimento da infiltração. No entanto,
atendendo a que área em causa está totalmente urbanizada área não se espera que os impactes sobre os
recursos hídricos subterrâneos venham a ser significativos.

Medidas de Minimização
O estudo prevê a implementação de um conjunto de medidas de minimização dos impactes ambientais ao
nível dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
As medidas propostas visam minimizar os impactes quantitativos e qualitativos, que foram identificados
para o descritor Recursos Hídricos.
Das medidas elencadas no Relatório Síntese do EIA, destacam-se as seguintes, com as devidas alterações:
- Deverá ser instalado um sistema adequado de deposição de águas residuais domésticas no estaleiro, que
permita a sua recolha e encaminhamento para a rede pública de saneamento;
- Os locais de depósito de combustíveis, lubrificantes ou outras substâncias perigosas, deverão ser
impermeabilizados e dispor de drenagem para tanques de retenção adequadamente dimensionados;
- Todos os materiais potencialmente contaminantes devem ser armazenados em local adequado, coberto
e pavimentado;
- No caso de ocorrer um derrame acidental de combustível ou óleos, a origem do derrame deverá ser
controlada o mais rapidamente possível e a camada de solo contaminada deverá ser removida e enviada
para destino final adequado;
- O abastecimento de combustíveis de máquinas e equipamentos, caso ocorra, deverá ser efetuado numa
zona impermeabilizada do estaleiro;
- A manutenção das máquinas e veículos deve ser efetuada exclusivamente na área da oficina. Havendo
necessidade de reparações in loco, estas devem ocorrer sobre uma bacia de retenção estanque;
- As operações de desmatação, decapagem e modelação do terreno, deverão ser realizadas
preferencialmente numa fase em que não ocorra precipitação, de modo não sujeitar o solo à ação erosiva
da chuva;
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Além das medidas minimização anteriormente elencadas, devem ainda ser cumpridas as seguintes:
- As obras que incidam sobre as margens e leito da linha de água, devem ser complementadas com uma
requalificação paisagística, com recurso a técnicas de engenharia biofísica, mantendo sempre as condições
normais de escoamento e do seu leito;
-Caso o estudo hidrológico que o propoente terá que apresentar previamente ao licenciamento,
demonstre que a secção entubada da linha de água a jusante não tem capacidade de escoamento adequada
para suportar o acréscimo de caudal decorrente deste projeto, a rede de drenagem de águas pluviais
deverá ser revista, de forma a que parte do caudal seja encaminhado para outro meio recetor.

Plano de Monitorização
O EIA prevê um plano de monitorização para os recursos hídricos que consiste em monitorizar, por
meios de inspeção visual, o estado da linha de água em termos de limpeza e conservação e facilidade de
escoamento em toda a área que atravessa o projeto. No entanto, dado que a área do projeto é atravessada
por uma linha de água e que os impactes associados à qualidade dos recursos hídricos superficiais têm
maior incidência durante a fase de construção, o propoente deverá apresentar, previamente ao
licenciamento, um plano para monitorização da qualidade dos recursos hídricos superficiais, num ponto a
jusante da área do projeto, que seja representativo dos impactes da fase de construção.

Conclusão
De modo geral, os impactes sobre os recursos hídricos ocorrem essencialmente na fase de construção e
são considerados negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos.
Ao nível da qualidade da água, se adotadas as medidas de minimização previstas, não são expectáveis a
ocorrência de impactes negativos significativos.
Neste sentido, considera-se que apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os recursos
hídricos, os mesmos são passíveis de serem minimizados, pelo que se propõe a emissão de parecer
favorável condicionado ao cumprimento das Medidas de Minimização previstas neste parecer.
Previamente ao licenciamento deste projeto, o proponente deverá apresentar um estudo hidrológico com
os cálculos que suportam a conclusão de que o troço entubado da linha de água a jusante do projeto tem
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capacidade de receber o acréscimo de caudal da rede de drenagem de águas pluviais, sem comprometer
as condições de escoamento existentes.
De forma a avaliar a os potenciais impactes da fase de construção na qualidade da água que atravessa a
área do projeto, o propoente deverá apresentar, também previamente ao licenciamento, um plano de
monitorização da qualidade dos recursos hídricos superficiais, num ponto a jusante da área do projeto,
que seja representativo dos impactes da fase de construção.
Visto que a execução do projeto irá interferir com áreas afetas ao domínio hídrico (leito e margens da
linha de água que atravessa o terreno), o proponente deverá obter junto da APA/ARH do Norte,
previamente ao início das obras em domínio hídrico, o respetivo título de utilização dos recursos hídricos,
nos termos da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, e Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio. Para as
obras que incidam sobre a margem da linha de água, importa referir que deverá ser garantido um
afastamento mínimo de 5m a contar da linha que delimita o leito, para cada lado da linha de água, em que
não serão permitidas quaisquer construções que prejudiquem o exercício da servidão administrativa
prevista no artigo 21º da Lei nº 54/2005, de 15 de Novembro.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Relevante” para a avaliação do projeto:

Fator Ambiental:
Recursos Hídricos
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.4. Ordenamento do Território
Caraterização da Situação de Referência
A caracterização da situação de referência para o Ordenamento do Território consta no Anexo 2 do
Aditamento ao EIA.
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Foi apresentada cartografia, nos Anexos do EIA e do respetivo Aditamento, contendo a implantação do
projeto sobre as Cartas Ordenamento e de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de Peso da Régua.
Para além disso, consta também a implantação do projeto sobre o Plano de Ordenamento das Albufeiras
da Régua e do Carrapatelo (POARC), Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro
Vinhateiro (PIOTADV), Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro (ZEP-ADV) e Rede Natura
2000.
Procedeu-se ao enquadramento do local, nos diversos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT´S) em
vigor, designadamente:
- De âmbito Nacional - Rede Natura 2000;
- De âmbito Regional e/ou Setorial/Especial - Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do
Carrapatelo (POARC); Plano de Gestão Hidrográfica do Douro (PGRH do Douro) e Plano Regional de
Ordenamento Florestal (PROF) do Douro. De referir que o projeto em avaliação não possui incidência
com nenhum destes Planos.
- De âmbito Intermunicipal/Municipal - Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto
Douro Vinhateiro – PIOTADV e Plano Diretor Municipal (PDM) de Peso da Régua.
Relativamente às classes de espaços afetadas, e de acordo com o constante PDM de Peso da Régua,
publicado no Aviso n.º 10347/2009, de 1 de junho, constata-se que a zona de intervenção se encontra
classificada, em termos de ordenamento, como “Solo Urbano de Nível 1 – Área Urbana de Peso da Régua
(Godim)”, e “Urbanização Programada – Áreas Sujeitas a Urbanização Programada”. O limite Oeste do
terreno margina com a Estrada Nacional, integrada na “Rede Viária”.
Ao nível das servidões e restrições de utilidade pública, constatou-se que sobre o local incidem as
seguintes: “Sensibilidade ao Ruído – Zona Mista”, o “Domínio Hídrico – Cursos de Água e suas margens,
com 10m”.
Efetuado o enquadramento do local na Carta da Reserva Ecológica Nacional deste concelho, publicada
pela RCM n.º 172/96, de 16 de outubro, que não consta nos anexos cartográficos do EIA, verificamos que
a linha de água que atravessa a propriedade está classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN). No
entanto, existe uma faixa de proteção à linha de água, pelo que não ocorrerá qualquer afetação de áreas
de REN.
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Carta Ordenamento c/ implantação do loteamento

Carta Condicionantes c/ implantação do loteamento

Carta da REN c/ implantação do loteamento

Em relação a outras servidões administrativas e restrições de utilidade pública em vigor para o local,
verifica-se que o projeto se insere na “Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro”, e numa das
extremidades do terreno observou-se um pequeno núcleo de sobreiros com um indivíduo de porte
arbóreo e três de porte arbustivo. Para além disso, foi identificada uma potencial Via Romana de Lousada,
junto dos Lotes 16, 17 e 18, e o edifício da Quinta de Santa Maria, que se encontra classificado na lista de
Património Edificado.

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
O projeto em avaliação não inclui qualquer tipo de alternativas, tendo sido apresentado como justificação,
o facto de o proponente ser proprietário da Quinta de Santa Maria, que integra a operação de loteamento
urbano, e de este pretender potenciar a localização desta zona que se encontra subaproveitada. Foi ainda
mencionado, que o loteamento estará integrado na zona habitacional consolidada já existente na
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_3/2016
“Loteamento da Quinta de Santa Maria”
Janeiro de 2017

31/113

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

envolvente próxima, sendo que o local já possui todas as infraestruturas básicas e acessos executados, até
aos limites do terreno da proposta de loteamento.

1- Avaliação de Conformidade do Projeto com o Plano Diretor Municipal de Peso da Régua
De acordo com o constante PDM deste concelho, publicado no Aviso n.º 10347/2009, de 1 de junho,
constata-se que a zona de intervenção se encontra classificada, em termos de ordenamento, como “Solo
Urbano de Nível 1 – Área Urbana de Peso da Régua (Godim)”, e “Urbanização Programada – Áreas
Sujeitas a Urbanização Programada”. O limite Oeste do terreno margina com a Estrada Nacional, integrada
na “Rede Viária”.
O Regulamento do PDM estabelece, no Artigo 41.º, relativamente ao “Solo Urbano”, os requisitos gerais
para a edificabilidade, mencionando que a necessidade das novas edificações situadas em solo urbano, bem
como a ampliação das existentes ou a alteração dos seus usos, só poder ser viabilizada em prédios que
sejam servidos por arruamento público com perfil transversal e pavimento adequados às dimensões e
características das edificações e natureza dos usos pretendidos e à circulação de veículos de emergência.
Na edificação em prédios, ou suas partes, têm de ser cumpridas as seguintes condições gerais:
- Garantida a coerência da malha urbana, através de uma correta articulação entre as novas edificações e
as existentes em termos de morfologias, escalas volumétricas e características dominantes de arquitetura
da envolvência;
- Deverá ser garantida a dotação infraestrutural do prédio, tal e como estabelece o artigo 13.º do
regulamento do PDM, nomeadamente, abastecimento de água potável, drenagem de esgotos,
abastecimento de energia elétrica e outras legalmente exigíveis. Para além disso, o local deverá ser servido
por via de acesso automóvel com características apropriadas às exigências de circulação e tráfego gerados
pelo loteamento.
- A implantação dos edifícios e o tratamento das áreas não edificadas tem de garantir a viabilização de
espaços de circulação e estacionamento de utilização pública que que cumpram as exigências estabelecidas
no PDM (subsecção 3.2 do capítulo VIII, salvo nas situações de exceção aí previstas) designadamente as
definições mínimas para faixas de rodagem: largura do perfil transversal múltipla de 3,0 m; estacionamentos
laterais com 2,10m de largura, a acrescerem à faixa de rodagem; passeios com 2,25 m de largura.
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- Obedecer à capacidade edificatória resultante da aplicação dos índices de construção estabelecidos no
PDM caso a aplicação dos restantes parâmetros urbanísticos relevantes para o caso concreto não conduzir
a uma maior restrição da referida edificabilidade.
Relativamente ao Regime de Edificabilidade, o regulamento do PDM, no seu artigo 44.º, estabelece que só
são passiveis de edificação os prédios que cumpram, cumulativamente com as normas legais e
regulamentares aplicáveis a quando se situarem-se em solo urbanizado ou, quando situados em solo sujeito
a urbanização programada, estarem integrados em intervenção urbanística que cumpra os requisitos
definidos no n.º 2 ou 4 do artigo 60.º, designadamente se constituírem: operações urbanísticas em
cumprimento de planos de pormenor eficazes ou Instrumentos estabelecidos em programas de Acão
territorial que vierem a ser aprovados pelo município, de acordo com as disposições legais aplicáveis.
No que se refere aos Limites de Edificabilidade, o PDM no seu artigo 45.º, define qua a edificabilidade
máxima admissível para lotes ou parcelas integradas nos perímetros urbanos que constituem esta
categoria de espaços, não disciplinados por planos de urbanização ou de pormenor, com os seguintes
índices e parâmetros: para a área Urbana de Peso da Régua — Godim (nível 1): Ic = 1,5 m e uma cércea
de referência de 7m.
Os Princípios e Parâmetros Gerais Relativos ao Estacionamento estão definidos no Artigo 67.º, dos quais
se salienta a exigência de que todas as novas edificações têm de dispor, dentro do perímetro do respetivo
lote ou parcela, ou das suas partes comuns privadas, quando existam, de espaços destinados ao
estacionamento de veículos automóveis para uso privativo dos ocupantes do edifício ou suas frações,
devendo ainda garantir, nos casos previstos no regulamento, a criação de espaços para estacionamento
de utilização pública.
Em suma, verifica-se que o projeto em avaliação se enquadra nos fins designados no PDM para a classe de
espaços presente na área onde este se vai implantar. Para além disso, de acordo com o constante na tabela
5 do Anexo 2 do Aditamento ao EIA, existe a conformidade do Projeto com os parâmetros urbanísticos
definidos no PDM de Peso da Régua.

2 - Servidões e Restrições de Utilidade Pública
Ao nível das servidões e restrições de utilidade pública estabelecidas no PDM, constatou-se que sobre o
local incidem as seguintes: “Sensibilidade ao Ruído – Zona Mista”, o “Domínio Hídrico – Cursos de Água
e suas margens, com 10m”.
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O Artigo 6.º do regulamento do PDM refere que a disciplina de uso, ocupação e transformação do solo
inerente à da classe e categoria de espaço sobre que recaem em conformidade com a planta de
ordenamento e o presente regulamento, fica condicionada às disposições que regem tais servidões ou
restrições, mantendo-se integralmente os seus regimes.
Assim, relativamente ao ruído, a área de implantação do projeto está numa zona classificada como zona
mista e está sujeita aos valores limite de exposição definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007. De acordo com
o constante no ponto relativo à Avaliação de Impacte do fator Ambiental do Ruído, presente no Relatório
Síntese do EIA, os valores dos indicadores de ruído de entardecer (Lden) e noturno (Ln) previstos na fase
de utilização do loteamento, são inferiores ao valor limite de exposição definido para zonas mistas.
Em relação ao “Domínio Hídrico - Cursos de Água e suas margens, com 10m”, existe uma linha de água
que atravessa toda a área do loteamento, e que se encontra canalizada no limite da propriedade, estando
referenciada, na Planta de Condicionantes, com o valor de 10m, como distância mínima à linha de água.
De acordo com a informação constante no EIA, o Município e a Agência Portuguesa do
Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH Norte), têm-se pronunciado de forma
positiva quanto a aceitação da distância dos 5m. Assim, atendendo que a ARH Norte, com competências
nesta matéria, integra a Comissão de Avaliação, esta questão ficará devidamente acautelada.
No que diz respeito à Reserva Ecológica Nacional, uma vez que vai ser mantida uma faixa de proteção à
linha de água, não existirá qualquer afetação de áreas de REN.
Em relação a outras servidões administrativas e restrições de utilidade pública em vigor para o local,
verifica-se que o projeto se insere na “Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro”, existindo
a necessidade da pronúncia da Direção Regional da Cultura do Norte, que integra a Comissão de
Avaliação.
Na área onde está prevista a implantação do loteamento Quinta de Santa Maria, numa das extremidades
do terreno, observou-se um pequeno núcleo de sobreiros com um indivíduo de porte arbóreo e três de
porte arbustivo.
Sendo uma espécie alvo de legislação nacional específica que limita o seu abate, nos termos do DecretoLei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, o corte ou
arranque de sobreiros apenas poderá ocorrer após autorização emitida pelo Instituto de Conservação da
Natureza e Florestas. No entanto, o Estudo refere que não está previsto o abate de nenhum dos sobreiros
para a construção do loteamento.
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Por último, de referir também a existência de uma hipotética Via Romana de Lousada, no local de
implantação dos lotes 16, 17 e 18, e o edifício da Quinta de Santa Maria, que se encontra classificado na
lista de Património inventariado.

3 – Impactes Ambientais
Procedeu-se à identificação e avaliação de impactes sobre este fator, para as fases de construção,
edificação e utilização, que constam no ponto 7.2 do Capítulo 7 do EIA.
Para a fase de construção, os impactes decorrem da implantação do estaleiro, modelação do terreno e
construção das infraestruturas. Para as fases de edificação e utilização, os impactes resultam das obras de
construção do edificado e utilização do loteamento, face às condicionantes presentes no local.
Assim, para ambas as fases, os impactes foram classificados como negativos, temporários e pouco
significativos, desde que preservada a faixa de proteção à linha de água, garantida a proteção do núcleo de
sobreiros, a potencial via romana de Lousada e o edifício da Quinta de Santa Maria, que será alvo de
recuperação.
Foi apresentada uma Carta Síntese de Condicionantes à implementação do estaleiro e às operações de
construção.
Não foram identificados Impactes Cumulativos deste projeto com outros projetos presentes, projetados
ou em fase de construção, localizados nas imediações.

Medidas de Minimização
Foi apresentado um conjunto de medidas de minimização, de caracter geral e específico, a considerar nas
Fases de Preparação Prévia à Execução das Obras, de Construção do Projeto e de Edificação e Utilização,
que são aplicáveis ao fator ambiental em análise, embora não tenham sido identificados para este fator
impactes ambientais negativos significativos, decorrentes da implementação do projeto.
Algumas das medidas previstas para a Fase de construção, constam no documento da Agência Portuguesa
do Ambiente (APA), designado por “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”.
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Das medidas previstas destacam-se, para a fase de Preparação Prévia à Execução das Obras, a M6 e a M7,
relativas à vedação da obra e proteção das condicionantes identificadas, e a M10, relativa à implantação
do estaleiro, fora das áreas condicionadas previstas na Carta de Condicionantes (7.1).

Conclusão
Face ao exposto, e considerando que:
- O projeto em avaliação, apresentado em fase de projeto de execução, designado por “Loteamento da
Quinta de Santa Maria”, abrange um conjunto de 39 lotes, dos quais 36 são destinados a moradias
unifamiliares, que serão geminadas, isoladas e em banda, e três com fins distintos, destinados a comércio
e serviços;
- O loteamento está integrado numa zona habitacional consolidada já existente, sendo que o local já possui
todas as infraestruturas básicas e acessos executados, até aos limites do terreno da proposta de
loteamento;
- Existe compatibilidade do projeto com o Plano Diretor Municipal de Peso da Régua, face à classe de
espaços presente na área onde este se vai implantar;
- Os impactes verificam-se sobretudo na fase de construção, e decorrem da implantação do estaleiro,
modelação do terreno e construção das infraestruturas, face às condicionantes presentes no local;
- Estes impactes, apesar de negativos, são temporários e pouco significativos, desde que preservada a faixa
de proteção à linha de água, garantida a proteção do núcleo de sobreiros, a potencial via romana de
Lousada e o edifício da Quinta de Santa Maria, que será alvo de recuperação;
- Foram propostas medidas de minimização adequadas e tendentes à minimização dos impactes sobre o
Ordenamento do Território, para as fases de Preparação Prévia à Execução da Obra, Construção, de
Edificação e Utilização, pelo que
se considera a emissão de parecer favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização,
de carácter geral e específico, mencionadas no EIA, e à observância das seguintes condicionantes:
- Deverá ser integralmente respeitada a Carta de Condicionantes à implementação do estaleiro e às
operações de construção (Carta 7.1);
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- Elaboração de um Projeto de Integração Paisagística (PIP), salvaguardando os usos ou objetivos previstos
nos Instrumentos de Gestão Territorial e as condicionantes presentes nesta área.

3.5. Solos e Uso do Solo
Caracterização da Situação de referência
A Caracterização da Situação de Referência para os “Solos”, consta no ponto 5.5. do Relatório Síntese
do EIA, tendo sido efetuada com base na Carta dos Solos, do Uso Atual da Terra e da Aptidão da Terra
do Nordeste de Portugal (que adota a classificação da FAO/UNESCO 1987.
Os solos onde se insere a área em estudo são classificados como “Antrossolos” (cerca de 92%), estando
uma pequena parte incluída na Zona Urbana (cerca de 8%).
A Caracterização da Situação de Referência para o “Uso do Solo” encontra-se no ponto 5.1 do Relatório
Síntese do EIA, conjuntamente com o fator “Paisagem”, e foi complementada com a informação constante
no Anexo 3 do respetivo Aditamento.
Foi apresentada, nos anexos cartográficos, a Carta de Ocupação do Solo (Carta 5.13) cujo extrato abaixo
se expõe, contendo os usos afetados pela implantação do projeto, tendo sido explicitado, no Anexo 3 do
Aditamento ao EIA, que a base utilizada foi a COS 2007, complementada com a fotografia aérea e o
trabalho de campo detalhado.

Extrato da Carta de Ocupação do Solo c/ implantação da área de intervenção
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Em relação ao Uso do Solo, foram identificadas as diferentes classes afetadas pelo projeto, nomeadamente,
galeria ripícola, agrícola (hortas e pomares), agrícola (vinha), incultos (silvado e matos), prado de gramíneas
e área social. Esta informação foi complementada com uma reportagem fotográfica de suporte.
No Anexo 2 do Aditamento ao EIA, consta a Tabela 1, que abaixo se expõe, contendo a quantificação das
classes de ocupação do solo afetadas pelo projeto, por área e percentagem.

Verifica-se que mais de 70% da área total afeta ao projeto é constituída por Incultos (silvados e matos),
12% por infraestruturas da área social (habitações, equipamentos, armazéns agrícolas), 9% por galeria
ripícola associada à linha de água de carácter sazonal que atravessa a propriedade, e o restante valor
distribuído por espaços agrícolas e prados de gramíneas.

Fotografia com uma vista geral do terreno (Silvado e matos de pequeno porte com pinheiros)
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Fotografia com a visualização da área agrícola da Qt.ª Santa Maria, e parte do terreno com Silvado

Do verificado no local, constata-se que a maior parte do terreno está ocupado por silvado, existindo uma
zona agrícola, constituída por hortícolas e um pomar de laranjeiras, que integra a Quinta de Santa Maria,
e que será preservada.
Na zona envolvente, fora da área de intervenção, constata-se a presença de vinha e de edificações
habitacionais, equipamentos coletivos e um armazém agrícola.

Fotografia com a visualização da área envolvente (vinhas, edifícios de habitação)

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
O projeto em avaliação não inclui qualquer tipo de alternativas, tendo sido apresentado como justificação,
o facto de o proponente ser proprietário da Quinta de Santa Maria, que integra a operação de loteamento
urbano, e de este pretender potenciar a localização desta zona que se encontra subaproveitada. Foi ainda
mencionado, que o loteamento estará integrado na zona habitacional consolidada já existente na
envolvente próxima, sendo que o local já possui todas as infraestruturas básicas e acessos executados, até
aos limites do terreno da proposta de loteamento.
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Impactes Ambientais
Foram identificados e avaliados os impactes específicos relativos ao fator “Solo e Uso do Solo”, para as
diferentes fases do projeto, nomeadamente, preparação prévia, execução das obras, edificação e utilização,
que constam na Tabela 3 do Aditamento ao EIA (Anexo 3).
Os impactes verificam-se sobretudo ao nível da preparação prévia e execução das obras, pela implantação
do estaleiro, desmatação e decapagem do terreno, movimentos de terras, circulação de veículos e
depósito temporário de materiais de construção e de terras, implantação de infraestruturas e construção
das edificações.
Os impactes foram classificados, para a maior parte das ações de preparação prévia e execução das obras
com negativos, diretos, temporários e significativos. Para as fases de edificação e de utilização foram
classificados como negativos, diretos, permanentes e pouco significativos.
Foi apresentada uma Carta Síntese de Condicionantes à implementação do estaleiro e às operações de
construção.
Não foram identificados Impactes Cumulativos deste projeto com outros projetos presentes, projetados
ou em fase de construção, localizados nas imediações.

Medidas de minimização
Foi apresentado um conjunto de medidas de minimização para o fator ambiental em análise, de caracter
geral e específico, a considerar nas Fases de Preparação Prévia à Execução das Obras, de Construção do
Projeto e de Edificação e Utilização, que nos parecem adequadas.
Algumas das medidas previstas para a Fase de construção, constam no documento da Agência Portuguesa
do Ambiente (APA), designado por “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”.
Das medidas previstas destacam-se, para a fase de Preparação Prévia à Execução das Obras, a M6 e a M7,
relativas à vedação da obra e proteção das condicionantes identificadas, e a M10, relativa à implantação
do estaleiro, fora das áreas condicionadas previstas na Carta de Condicionantes (7.1), e ainda as seguintes,
previstas para a fase de construção:
- Preservação e recuperação da linha de água que atravessa a propriedade e introdução de espaços verdes
públicos envolventes;
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- Preservação da horta e do pomar existente no socalco de cota imediatamente inferior ao da Edificação
da Quinta de Santa Maria.

Conclusão
Face ao exposto, e considerando que:
- O projeto em avaliação, apresentado em fase de projeto de execução, designado por “Loteamento da
Quinta de Santa Maria”, abrange um conjunto de 39 lotes, dos quais 36 são destinados a moradias
unifamiliares, que serão geminadas, isoladas e em banda, e três com fins distintos, destinados a comércio
e serviços;
- O loteamento está integrado numa zona habitacional consolidada já existente, sendo que o local já possui
todas as infraestruturas básicas e acessos executados, até aos limites do terreno da proposta de
loteamento;
- Do verificado no local, constata-se que a maior parte do terreno está ocupado por silvado, existindo
uma pequena zona agrícola, constituída por hortícolas e um pomar de laranjeiras, que integra a Quinta de
Santa Maria, e que será preservada;
- Os impactes verificam-se sobretudo ao nível da preparação prévia e execução das obras, pela
implantação do estaleiro, desmatação e decapagem do terreno, movimentos de terras, circulação de
veículos e depósito temporário de materiais de construção e de terras, implantação de infraestruturas e
construção das edificações;
- Foram propostas medidas de minimização adequadas e tendentes à minimização dos impactes sobre o
Solo e o Uso do Solo, para as fases de Preparação Prévia à Execução da Obra, Construção, de Edificação
e Utilização, pelo que
se considera a emissão de parecer favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização,
de carácter geral e específico, mencionadas no EIA, e à observância das seguintes condicionantes:
- Deverá ser integralmente respeitada a Carta de Condicionantes à implementação do estaleiro e às
operações de construção (Carta 7.1);
- Preservação e recuperação da linha de água que atravessa a propriedade, com a manutenção de uma
faixa de proteção de 5m, e introdução de espaços verdes públicos envolventes;
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- Preservação da horta e do pomar existente no socalco de cota imediatamente inferior ao da Edificação
da Quinta de Santa Maria.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Relevante” para a avaliação do projeto:
Fator Ambiental:
Solos e Uso do Solo
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.6. Socio Economia
Caracterização da Situação de referência
O projeto em avaliação localiza-se na União de Freguesias do Peso da Régua e Godim, concelho do Peso
da Régua, no distrito de Vila Real, na Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro, e consiste na
construção de um loteamento com 36 lotes destinados a uso habitacional e 3 a comércio e serviços, numa
área de intervenção da 3,8ha. O projeto inclui ainda a construção dos acessos interiores, de bolsas de
estacionamento público e privado, de passeios envolventes, de infraestruturas de abastecimento de água
e de drenagem de águas residuais e pluviais, de infraestruturas da rede de gás, rede elétrica e de
telecomunicações e de espaços verdes. O estaleiro será implementado na área do loteamento e não foi
apresentado o cronograma dos trabalhos.
O acesso principal ao Loteamento será feito com a extensão da rede viária já existente na zona envolvente
do Pavilhão Gimnodesportivo, mantendo inclusive as mesmas orientações do grupo habitacional ali
existente. A rede viária adotada no projeto contempla uma via principal que permitira ter dois sentidos
de circulação, que se estende por todo o loteamento. A sua disposição foi pensada tendo em conta uma
possível extensão do aglomerado urbano e a continuidade do existente.
A caraterização socioeconómica inclui a análise dos dados demográficos e da estrutura produtiva a nível
concelhio e de freguesia, a identificação da tipologia de ocupação na envolvente próxima e uma análise da
auscultação efetuada à população.
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O EIA refere que na freguesia de Godim, tal como no concelho de Peso da Régua e na região do Douro,
ocorreu um decréscimo de população de 5,7%. O aumento da população idosa e a diminuição da
população jovem está em concordância com o verificado a nível nacional, apesar de na sub-região do
Douro e, mais especificamente, na área de estudo, se verificar um envelhecimento da população mais
acentuado. Cerca de 5% da população da freguesia é analfabeta e a maior fração da população, cerca de
57%, concluiu o ensino básico. Cerca de 11% concluiu pelo menos um nível do ensino superior.
Os setores de atividade com maior percentagem de população afeta, em 2011, eram a construção, a
administração pública e o ensino. No Douro e no Concelho de Peso da Régua, os setores mais comuns
são similares aos encontrados na freguesia, com a diferença, que na região do Douro e no concelho, as
atividades relacionadas com a agricultura tem um peso maior do que na freguesia de Godim.
A população ativa na freguesia e no concelho em estudo, diminuiu na última década, e os inscritos no
centro de emprego, com residência no concelho de Peso da Régua, aumentou. A taxa de desemprego no
concelho segue uma evolução idêntica à media nacional, no entanto, desde fevereiro de 2013 a média
nacional da taxe de desemprego tem vindo a baixar, contrariamente ao verificado em Peso da Régua.
A freguesia de Godim apresenta uma elevada densidade populacional (1083,4 habitantes/km2) e apresenta
uma elevada densidade de alojamentos (503,7 alojamentos/km2), quando comparada com a sub-região do
Douro e com o concelho de Peso da Régua. A maioria dos alojamentos é utilizada como residência
habitual.
Na envolvente próxima da área do projeto existem equipamentos e infraestruturas de utilização coletiva,
tais como o Pavilhão Gimnodesportivo do Peso da Régua, a 60 m, e a Escola Básica, a 120m, entre outras,
a distâncias superiores a 250m. Como recetores sensíveis, no âmbito dos descritores associados
(Qualidade do Ar e Ruído), foram identificados os núcleos habitacionais referidos e a escola básica.
Do inquérito realizado à população, num total de 25 pessoas residentes na envolvência da área em estudo,
nomeadamente, da Urbanização Quinta Viana, Urbanização Santa Maria, no bairro das Alagoas e no lugar
de Mera, verifica-se que a maior parte dos inquiridos está de acordo com a construção do loteamento,
sentindo-se preocupados com a atual ocupação do terreno e o seu aspeto visual. Revelam alguma
preocupação com a emissão de ruido e poeiras na fase de construção e com a degradação das vias de
acesso às suas habitações. Quanto à fase de exploração, concordam com o facto de o loteamento
contribuir para o desenvolvimento económico local, para a criação de emprego e para a valorização das
suas próprias habitações. Discordam com a eventual degradação do ambiente, após a construção.
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Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
EIA refere como impactes positivos, na fase de construção, o aumento da população empregada, devido
à contratação de trabalhadores locais por parte das empresas construtoras, bem como o aumento de
consumo e bens na zona. Este impacte é temporário e considera-se significativo.
Como impactes negativos, são referidos as alterações induzidas no ruído ambiente, na qualidade do ar e
da água, que irão afetar, temporariamente, o bem-estar das populações na envolvente do loteamento. O
aumento do tráfego de pesados poderá agravar, também, as vias circundantes ao loteamento, apesar de
não ter sido apresentada qualquer previsão do número de veículos. Estes impactes são considerados
temporários e pouco significativos, desde que sejam aplicadas as devidas medidas de minimização.
Na fase de exploração, o EIA refere que o loteamento trará benefícios permanentes, em termos
económicos, ao nível da freguesia e do concelho, devido ao aumento da população jovem e em idade ativa,
à valorização das habitações locais e a criação e emprego. Considera-se que este impacte é significativo.
O aumento do fluxo de trafego nos acessos ao loteamento será um impacte negativo, mas pouco
significativo.

Medidas de minimização
O EIA apresenta várias medidas de minimização no âmbito dos descritores associados (Qualidade do Ar
e Ruído), associados à afetação da qualidade de vida das populações, com as quais se concorda.
Relativamente ao descritor “Socioeconomia”, são propostas medida específicas relacionadas com a
contratação de mão-de-obra e de serviços locais, bem como a divulgação do cronograma de trabalhos da
construção para informar a população residente na envolvente da obra. As medidas propostas são
adequadas, mas são de aplicação, essencialmente, para a fase de preparação prévia à execução das obras:
- Sempre que possível deverá recorrer-se a mão-de-obra local para a construção das infraestruturas,
favorecendo a colocação de desempregados residentes no concelho de Peso da Régua ou concelhos
limítrofes;
- Deverá contratar-se serviços e adquirir produtos a empresas sedeadas no concelho de Peso da Régua,
por forma a gerar mais valor acrescentado ao projeto ao nível local;
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- Devera ser efetuada a divulgação e disponibilização de informação sobre os trabalhos de construção a
desenvolver e objetivos do projeto, junto da população vizinha, incluindo a data de início e do fim previsível
dos trabalhos.
Considera-se que na DIA deste projeto deverá constar, também, a seguinte medida adicional para a fase
de construção:
- Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento
de eventuais reclamações, através da disponibilização de um livro de registo na junta de freguesia.

Plano de Monitorização
Não foi proposto nenhum plano de monitorização, contudo considera-se que os registos efetuados e o
desenvolvimento dado deverão ser relatados nos relatórios de monitorização, a enviar no âmbito dos
restantes descritores.

Conclusão
Do exposto, e no âmbito do descritor “Socioeconomia”, considera-se que os impactes negativos do
projeto, e que estão relacionados com a afetação da qualidade de vida da população residente na envolvente
do projeto devido ao aumento do ruído ambiente, à deterioração da qualidade do ar e à perturbação no
tráfego, durante a fase de construção, são pouco significativos, pois são temporários e minimizáveis. Como
impactes positivos, considerados significativos, salientam-se os efeitos no emprego e nas atividades
económicas, ao eventual aumento da população jovem e em idade ativa e à valorização das habitações
locais.
Emite-se parecer favorável ao projeto apresentado, condicionado ao cumprimento das medidas de
minimização mencionadas no presente parecer e ao envio, em conjunto com os resultados das
monitorizações realizadas durante a fase de obra no âmbito da qualidade do ar e ambiente sonoro, do
ponto de situação das eventuais reclamações recebidas e respetivas diligências.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Relevante” para a avaliação do projeto:
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Fator Ambiental:
Socio economia
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Sim
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
X
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado

3.7. Paisagem
Caracterização da Situação de referência
A avaliação do descritor Paisagem no EIA foi efetuada conjuntamente com o descritor Uso do Solo.
Na fase de avaliação da conformidade do EIA foi solicitado o envio do Projeto de Integração Paisagística
(PIP), tendo em conta a fase em que o projeto se encontra – projeto de execução – e tratando-se o PIP
de um projeto de especialidade. Até ao presente momento, não houve resposta a esta solicitação.
A avaliação do descritor baseou-se numa metodologia sequencial e simplificada, informando de modo
genérico acerca das características da paisagem do Douro Vinhateiro, e recorrendo de seguida ao estudo
“Contributos para a identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, Cancela d’Abreu et
al., 2004 que, conforme o próprio título indica, analisou as unidades de paisagem para o País interior, à
escala devida para esse território. Ora a escala de análise para uma área como a do projeto em avaliação
não é compaginável com a escala do trabalho acima referido. A própria indicação da Bacia Visual, com base
nas unidades de paisagem extraídas daquela bibliografia não se coaduna com a bacia visual que o projeto
apresenta.
Em sequência desta análise, o EIA consubstancia-a, apresentando uma análise sucinta da fisiografia das
unidades de paisagem identificadas, fundamentada em cartografia setorial de festos e talvegues, hipsometria,
declives e exposição solar, mas à escala 1:25 000, que depois ampliam até obter uma escala de 1:2 000, o
que apenas representa a estrita área de intervenção, ou seja a área afeta ao loteamento. Os resultados
obtidos através de um método de ampliação, ou da marcação da análise fisiográfica à devida escala do que
se pretende representar são absolutamente distintas.
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Não obstante, dos resultados obtidos, extrai-se informação quanto à inserção da área na classe
hipsométrica de 0-100m, atingindo uma cota máxima de 107m a sudoeste da propriedade, e ao
atravessamento da área em estudo por uma linha de água.
Em relação à análise da bacia visual, conjugando a informação do EIA com a aferição no local aquando da
visita da CA ao local do projeto, consta-se que a abordagem efetuada, por se basear na escala de trabalho
do estudo bibliográfico utilizado como referência, falseia os resultados, porquanto não entra em linha de
conta com os obstáculos físicos que se tornam obstáculos visuais nestas análises e que, por isso, constituem
bloqueios à permeabilidade visual sobre o projeto e vice-versa.
Do que foi possível verificar na visita, constata-se que o projeto será visível quer de jusante, quer de
montante, sendo contudo visualmente confinado pelo tecido edificado da envolvente e pela posição
fisiográfica que ocupa, a meia encosta e em forma de concha, convexa em direção à mediatriz da
propriedade em sentido vertical, devido à presença aí da linha de água mencionada, o que promove, do
ponto de vista orográfico, uma escorrência superficial no sentido da linha de talvegue.
Na envolvente direta da propriedade o confinamento visual é significativo, de dentro para fora, dado que
no seu limite sul existe o Pavilhão Polidesportivo, de volume significativo, e habitações, o mesmo se
passando a sudeste e a sudoeste, sendo que aqui existe um passivo de construção, com expressão visual
de magnitude elevada dada a sua altura. A visualização do projeto desde o exterior é mais significativa das
cotas mais elevadas.
A análise de subunidades de paisagem, divididas em:
- área urbana em relevo plano;
- área urbana em relevo acidentado;
- área agrícola maioritariamente em relevo acidentado;
- área florestal maioritariamente em relevo acidentado;
- área de incultos, matos e pastagens maioritariamente em relevo acidentado, e
- plano de água,
é efetuada de modo sucinto. Contudo, essa análise não é utilizada para a qualificação da paisagem
potencialmente afetada, uma vez que a avaliação da qualidade da paisagem, da capacidade de absorção e da
sensibilidade da paisagem, com as devidas escalas de ponderação, é efetuada para o Douro Vinhateiro,
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sendo que para a área em estudo há uma ponderação circunscrita de cada um dos parâmetros. Resulta
assim que a qualidade da paisagem é considerada média-baixa, a capacidade de absorção reduzida, e a
sensibilidade da paisagem média a elevada, fruto da ponderação dos anteriores dois fatores.

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
A identificação de impactes no descritor paisagem foi baseado nos potenciais impactes ambientais visuais,
e foi efetuada por fases do projeto: construção e edificação.
Em termos de justificação do projeto, e mesmo considerando o capítulo da “Descrição do Projeto”,
apenas com base na figura 96 do EIA é salientada a solução do projeto de arquitetura, com respeito pelas
características do terreno, e adequando os lotes a essa orografia:

Na própria legenda da figura acima, que esclarece que a tomada de vista é de sudeste para noroeste,
destacam-se os obstáculos à visibilidade do projeto, conforme indicado neste parecer no âmbito da
situação de referência, porquanto a sudeste se encontra o volume do pavilhão gimnodesportivo, à direita,
na área de intervenção localizam-se as edificações unifamiliares em banda, a sudoeste a edificação nobre
da quinta, adaptada para comércio e serviços, à sua direita vê-se o edifício de comércio e serviços
encastrado na encosta e que fica abaixo do armazém de vinhos. A norte, centro e sul encontram-se os
lotes das moradias unifamiliares com logradouro.
Na Fase de Construção, são indicadas como ações geradoras de impactes a implantação do estaleiro, o
depósito temporário de materiais, a circulação de maquinaria pesada e veículos, a decapagem do terreno,
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a movimentação de terras, e a implementação de infraestruturas. Os impactes decorrentes destas ações
são, na sua generalidade, classificados como negativos, diretos, significativos, mas temporários.
Na Fase de Edificação, o EIA indica que os impactes se relacionam com a circulação de maquinaria pesada
e veículos, e com a construção das edificações, e muros de delimitação da propriedade, consideradas
ações que provocarão impactes negativos, diretos e significativos.
Esta identificação de ações foi efetuada na perspetiva de que será o proponente a proceder à construção
do edificado do loteamento; no entanto, essas não configuram ações do projeto em avaliação, nem
constituem projetos complementares ou associados do projeto principal, pelo que a consideração destas
ações e impactes extravasa o âmbito da avaliação em causa.
Assim, concorda-se com a classificação de impactes efetuada para a fase de implementação do projeto,
mas considera-se extemporânea a avaliação de impactes do que o EIA designa como “Fase de Edificação”.

Medidas de minimização
As medidas de minimização constantes do EIA, relativas ao descritor Paisagem, consideram-se genéricas,
e correspondem a boas práticas de obra, e/ou ao cumprimento legal do estabelecido para gestão de
resíduos, por exemplo.
A mitigação dos impactes ambientais negativos significativos em relação ao descritor Paisagem, aferida que
fica, ao longo do presente parecer, a circunscrição da expansão visual sobre o projeto, será possível
através da integração paisagística da intervenção, o que só poderá ser conseguido através de um Projeto
de Integração Paisagística (PIP). Este PIP deverá enquadrar a intervenção, adotando soluções de desenho
que respeitem e potenciem as condicionantes orográficas da área, e selecionando espécies vegetais
adaptadas às condições edafo-climáticas da região, bem como desenhando os espaços exteriores de modo
adequado às suas potenciais funções que, não se reduzindo a efeitos contemplativos, terão que promover
áreas de recreio passivo e ativo, estadia e circulação.
Assim, e para além destes pressupostos, terá o proponente que proceder à apresentação de Projeto de
Integração Paisagística (PIP), que tenha em consideração a salvaguarda dos usos ou objetivos previstos nos
Instrumentos de Gestão Territorial e as condicionantes presentes nesta área. O PIP deverá conter, entre
outros, os seguintes elementos fundamentais:
- Memória descritiva e justificativa da solução;
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- Plano geral;
- Planos de plantação;
- Planos de sementeiras;
- Caderno de Encargos;
- Mapa de medições;
- Orçamentação;
- Plano de Manutenção.

Conclusão
Tendo em conta a análise constante do EIA, bem como a avaliação efetuada, considera-se que:
- a solução do projeto de arquitetura foi desenvolvida com respeito pelas características do terreno, e
adequando os lotes a essa orografia;
- de facto, apesar da significativa movimentação de terras, a divisão dos lotes, em termos de área e em
termos de posicionamento face ao declive, é efetuada de modo a adoçar o projeto ao terreno;
- a área de intervenção encontra-se, no seu sentido longitudinal, rodeada por tecido construído, apenas
com uma abertura maior a norte e nascente, mas com uma linha de festo a nascente, o que limita a sua
expansão visual;
- o tecido edificado envolvente da área do terreno é pouco qualificado, com a exceção da Casa da Quinta
de Santa Maria, e lago e socalcos cultivados adjacentes (as restantes construções são, no seu limite sul o
Pavilhão Polidesportivo, de volume significativo, e habitações, o mesmo se passando a sudeste e a
sudoeste, sendo que aqui existe um passivo de construção, com expressão visual de magnitude elevada
dada a sua altura – edifício de alçado curvo inacabado);
- a posição fisiográfica que a área ocupa a meia encosta é em forma de concha, convexa em direção à
mediatriz da propriedade em sentido vertical, o que fecha a visibilidade sobre o projeto.
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Assim, face ao avaliado, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável à pretensão, condicionado
ao cumprimento da apresentação do PIP à Autoridade de AIA e sua implementação.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Não Relevante” para a avaliação do projeto:
Fator Ambiental:
Paisagem
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Sim
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.8. Geologia e Geomorfologia
Caracterização da Situação de Referência
O EIA refere que a área do projeto está situada em terrenos da Formação da Desejosa, pertencente ao
Grupo do Douro (Supergrupo Dúrico-Beirão ou "Complexo Xisto-Grauváquico", constituída por
alternâncias de metapelitos (filitos) cinzentos escuros e de metassiltitos claros, podendo conter níveis
calcossilicatados. Por vezes, grupos de bancadas de metagrauvaques estão intercalados nas alternâncias de
metapelitos e metassiltitos.
No que se refere à Geomorfologia, é referido que a área do projeto está situada numa região que sofreu
forte incisão tanto do rio Douro como da ribeira da Meia Légua e está condicionada pela fracturação
fundamentalmente NNE-SSW, ligada à Zona de Falha de Penacova-Régua-Verin.
No que diz respeito à Tectónica, é referido no EIA que a área de implantação do projeto está situada junto
ao ramo oriental da Zona de Falha de Penacova – Régua – Verin e a cerca de 6Km do seu ramo ocidental.
Está portanto situada entre estas duas falhas (falha oriental e falha da ribeira) que distam no local em estudo,
cerca de 500m uma da outra (Pereira, E. 2000) e está encostada ao ramo oriental da Zona de Falha.
Relativamente à Sismicidade, é mencionado que, segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica
e atual) observado em Portugal Continental, escala de Mercalli modificada (1956), a área em estudo
apresenta uma intensidade sísmica máxima de grau VI, que classifica os sismos como bastante fortes, sendo
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sentidos por todas as pessoas e podendo causar danos nas construções. E de acordo com o Regulamento
de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (Decreto‐Lei n.º 235/83, de 31 de maio)
considera a área de implantação do projeto na Zona D, que corresponde à zona de menor sismicidade das
quatro existentes em Portugal Continental.
O EIA menciona ainda que não se verifica a existência de explorações mineiras e pedreiras e que não
existem locais com interesse geológico ou geomorfológico na área em estudo nem na sua envolvência
próxima. Salientando, contudo, que em área próxima estão situadas as Caldas de Moledo, na margem
direita do rio Douro, e as Águas de Cambres, a sul do rio Douro, estas na continuidade do ramo oriental
da Zona de Falha (aquela que passa junto ao local em estudo).
Importa referir que foi apresentado, em fase de aditamento, o Relatório de Prospeção Geotécnica do
Loteamento da Quinta de Santa Maria elaborado pela Secção de Geotecnia pertencente aos Laboratórios
de Engenharia Civil da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Apesar de genérica, considera-se que a caracterização da situação de referência foi convenientemente
estruturada e efetuada, tendo em consideração a tipologia de projeto e a apresentação do Relatório de
Prospeção Geotécnica.

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
O EIA refere que, para a fase de construção, as principais atividades suscetíveis de provocar impactes são
as escavações necessárias às instalações das infraestruturas do loteamento, não provocando alterações
significativas na topografia existente. Dado o elevado grau de alteração dos metassedimentos, com a
espessura da camada de alteração a variar entre os 2 e os 6 metros, os desmontes dever-se-ão assim
realizar por meios mecânicos, não sendo necessário o uso de explosivos.
É mencionado que a orientação das descontinuidades (foliações no xisto ou descontinuidades tectónicas)
será um aspeto a considerar na estabilidade dos taludes de escavações e que as operações de escavação,
decapagem de solos, aterro e depósitos temporários de terras poderão potenciar localmente um aumento
temporário de fenómenos de erosão hídrica.
Não se prevê afetação de património geológico e/ou geomorfológico, com interesse científico ou didático,
nem de recursos geológicos.
Classifica os impactes previstos como negativos, permanentes e pouco significativos.
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Para a fase de exploração, o EIA refere que as principais atividades suscetíveis de provocar impactes são
as escavações necessárias à construção do edificado que não provocarão alterações significativas na
topografia existente.
Menciona ainda que pode haver presença de precipitações fortes, com possibilidade de se desenvolverem
fenómenos erosivos com transporte de sedimentos para jusante ou mesmo até deslizamentos de terreno
a que por vezes são sujeitas as unidades mais xistentas do Grupo do Douro. Poderão ser portanto
necessárias ações de manutenção e conservação dos taludes.
Classifica os impactes previstos como negativos, permanentes e pouco significativos.
Considera-se que os impactes para as fases de construção e de exploração foram devidamente identificados
e caracterizados.

Medidas de Minimização
As medidas de minimização apresentadas no EIA não configuravam medidas aplicáveis aos fatores
ambientais em análise, tendo sido solicitadas medidas de minimização específicas em fase de pedido de
elementos adicionais. Nesse seguimento, foram elencadas as seguintes medidas:
- Evitar a abertura de taludes com direção aproximada à das foliações dos metassedimentos. A direção
ideal é a perpendicular à direção das foliações.
- Garantir bons sistemas de drenagem ao longo das vertentes.
- Impedir processos de concentração hídrica.
- Assegurar a manutenção de muros de suporte, conservando as estruturas de drenagem tradicionais,
prevenindo os processos morfodinâmicos ativos nas vertentes, que podem originar movimentos de
vertentes.
- Identificar indícios de instabilidade, como deformação nos muros existentes.
- Dada a existência de risco sísmico, respeitar os critérios de segurança sísmica para regiões atravessadas
por falhas ativas, nas construções a efetuar.
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- Observar os corretos procedimentos durante o decorrer da obra, de modo a evitar impactes no solo,
no que respeita à poluição química e/ou biológica.
Considera-se que a terceira e a sétima medidas elencadas não são aplicáveis aos fatores ambientais em
análise e que a primeira, a quinta e a sexta medidas são medidas de projeto, ou de cariz geotécnico, ou
de risco sísmico, da inteira responsabilidade do projetista / dono de obra e objeto de verificação /
fiscalização pela Entidade Licenciadora.
Assim, considera-se que configuram efetivas medidas de minimização a segunda e a quarta medidas,
devendo ser vertidas na DIA, com a seguinte redação:
- Garantir a drenagem e estabilidade geotécnica dos taludes;
- Assegurar a manutenção de muros de suporte, conservando as estruturas de drenagem tradicionais,
prevenindo os processos morfodinâmicos ativos, que podem originar movimentos de vertentes.

Conclusão
Face ao exposto, e tendo em consideração que os impactes ambientais gerados pelo projeto nos
descritores em análise se revelam pouco significativos, emite-se parecer favorável referente aos fatores
ambientais “Geologia, Geomorfologia e Recurso Minerais” para o projeto da “ Loteamento da Quinta de
Santa Maria”, condicionado ao cumprimento das seguintes medidas de minimização:
- Garantir a drenagem e estabilidade geotécnica dos taludes (Fases de construção e de exploração);
- Assegurar a manutenção de muros de suporte, conservando as estruturas de drenagem tradicionais,
prevenindo os processos morfodinâmicos ativos, que podem originar movimentos de vertentes (Fase de
exploração).
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Não Relevante” para a avaliação do projeto:
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Fator Ambiental:
Geologia e Geomorfologia
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.9. Sistemas Ecológicos
Caracterização da Situação de referência
Em aditamento foi definida a área de estudo do descritor, que abrange a área de intervenção direta do
projeto (loteamento) e um buffer de 500 metros em redor desta, tendo-se apresentado em anexo a sua
delimitação cartográfica.
Foi descrita a metodologia adotada para a caracterização da fauna e da flora e no trabalho de campo
realizado (Junho 2014).
Relativamente à Flora o estudo refere a presença de 115 espécies de plantas, dos diferentes estratos, no
interior do loteamento e a observação de um núcleo de sobreiros e de alguns exemplares de lodão numa
extremidade do terreno. Apresentou o elenco florístico das espécies identificadas, o qual foi completado
em aditamento com a indicação dos seus nomes comuns, estatutos de proteção/conservação nacional e
internacional e seus biótopos de ocorrência.
O estudo esclareceu que nenhuma das espécies listadas está abrangida pela Diretiva Habitats, tendo-se
detetado em aditamento a presença de algumas espécies indicadoras do habitat 92AO - Florestas galeria
de Salix alba e Populus alba, na linha de água.
Também se identificou a ocorrência das espécies RELAPE Digitalis purpurea subsp amandiana e Trisetaria
ovata e do sobreiro, com estatuto de proteção a nível nacional, na área envolvente.
Foi referida a presença na área de estudo de 4 espécies exóticas, nomeadamente as invasoras Arundo
donax e Conyza canadensis, as exóticas Paspalum dilatatum e Bidens frondosa e da espécie naturalizada com
potencial invasor Cyperus eragrostis, sendo descritas e indicadas em cartografia as suas localizações (ao
longo da linha de água, na zona de incultos e nas zonas agrícolas na envolvente do projeto).
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A área de implantação do loteamento situa-se numa zona de encosta de declives moderados a acentuados,
na bacia hidrográfica do rio Douro e na sub-bacia hidrográfica da ribeira de Meia Légua.
Na envolvente da zona urbana onde se insere o loteamento existe um mosaico agrícola com vinha, oliveira
e amendoeira, zonas agrícolas em pousio, pequenas áreas de matos, bosquetes de floresta autóctone e,
na proximidade do rio Douro, a sul, a vinha, que deu lugar principalmente a áreas de incultos, matos e
pastagens.
No que concerne aos Biótopos foi apresentada uma sucinta descrição da área do loteamento,
mencionando que se trata de uma área predominantemente agrícola abandonada, com domínio de
herbáceas e silvados e algumas vinhas e oliveiras, a presença de uma linha de água com as espécies
associadas a este ecossistema, matos baixos de estevas e trovisco e, na zona da quinta, culturas de regadio
e arvenses.
Em aditamento foi apresentada a carta de biótopos, abrangendo a área de intervenção direta do projeto,
bem como a área envolvente, com a delimitação da área de estudo referente ao descritor, bem como as
cartas com a localização dos locais de amostragem da flora, as áreas de maior sensibilidade ecológica e as
espécies exóticas invasoras identificadas.
Foram igualmente apresentadas as fichas dos biótopos identificados, dentro da área do projeto e na
envolvente, com a sua caracterização sucinta, respetivo IVB (índice de valorização dos biótopos), espécies
de flora RELAPE e de espécies de flora invasora presentes, eventual ocorrência ou vestígios de Habitats
naturais e seminaturais e principais espécies vegetais e animais dominantes, apresentando fotos dos
mesmos.
O biótopo Galeria ripícola refere-se a uma linha de água, afluente da ribeira de Meia Légua, de carácter
sazonal, que que atravessa a propriedade e que a sul da mesma deixa de ser visível, uma vez que foi
canalizada, apresentando uma galeria ripícola fragmentada, com presença de espécies bioindicadoras do
habitat 92AO atrás referido, mas com estado de conservação desfavorável. Este habitat faz vulgarmente
mosaico com silvados, conforme se verifica na área do projeto. Embora não apresente espécies RELAPE
foi salientado o seu interesse por deter um IVB relevante.
O biótopo Incultos, resultante do abandono agrícola caracteriza-se pela presença de árvores de fruto,
oliveiras e videiras, mas em que os silvados, as espécies herbáceas e os matos dominam o coberto vegetal.
Nesta zona foram observados vários exemplares de lódão, espécie autóctone característica da região,
pilriteiros e sobreiros e, ainda, as espécies RELAPE Quercus suber, Digitalis purpurea subsp amandiana,
Trisetaria ovata.
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Relativamente à envolvente do projeto, onde os biótopos dominantes são zonas agrícolas e urbanas,
sujeitas a constantes pressões antrópicas, o estudo refere que não foram identificados outros habitats
naturais ou seminaturais com estatuto de conservação favorável, embora possam ocorrer vestígios de
habitats naturais ou seminaturais, mas muito fragmentados, degradados e com reduzida expressividade.
Por outro lado, foi referido que “...os biótopos agrícolas e incultos, apesar de não representarem habitats
relevantes em termos de conservação integram espécies que devido ao seu estatuto de conservação e estatuto
biogeográfico são valorizadas e contribuem também para a valoração dos biótopos em termos florísticos, pelo que
estes biótopos apresentam em geral um índice de valorização relevante”.
No que concerne à Fauna foram estudados os diversos grupos faunísticos, com apresentação das listagens
das espécies identificadas para a região onde se insere o projeto, com ocorrência possível ou confirmada,
indicando o seu estatuto de conservação (Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal - LVVP),
probabilidade de ocorrência e identificação das confirmadas no terreno. Em aditamento foi completada a
informação com os seus nomes comuns, fenologia, estatutos de proteção/conservação internacionais
(IUCN) e biótopos de ocorrência.
Relativamente à eventual existência de IBA (Important Bird and Biodiversity Areas), em aditamento informouse que existe a 2000 metros a IBA terrestre das Serras do Alvão e Marão, cujas características lhe
conferem uma grande importância ornitológica.
O grupo faunístico da avifauna apresentou 137 espécies inventariadas como de ocorrência possível na
região, mas apenas foram confirmadas na área do projeto 31 espécies. Das espécies referidas 21 têm
probabilidade de ocorrência elevada na zona e 32 probabilidade de ocorrência média, concluindo-se que
na área do loteamento e envolvente próxima a diversidade de aves seja de 84 espécies. Do total de
espécies listadas 44 têm estatuto de conservação desfavorável e 92 estão classificadas como “Pouco
Preocupante”.
O estudo concluiu que a relativa baixa diversidade e abundância da avifauna confirmada e potencial
resultam da degradação e da quase total ausência de biótopos naturais importantes para aves, na área do
projeto. No entanto, assinala a presença na envolvente do loteamento da águia calçada, com estatuto de
conservação “Quase Ameaçada”, que poderá utilizar os biótopos da área envolvente do rio Douro e a
área agrícola próxima.
Relativamente à mamofauna foi compilada uma lista de 28 espécies passíveis de ocorrerem na região,
tendo sido confirmadas no terreno 4 espécies, considerando-se que 3 espécies têm uma probabilidade de
ocorrência elevada na zona. Concluiu-se ser expectável que na área de influência do loteamento a riqueza
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específica de mamíferos seja de 18 espécies. Das espécies referidas 9 têm estatuto de conservação
desfavorável e 19 estatuto de “Pouco Preocupante”. Assinala que todas as espécies são generalistas e que
a área não apresenta elevada aptidão para a sua ocorrência devido à presença do núcleo urbano, terrenos
reconvertidos para uso agrícola e escassez de bosques naturais.
No que respeita à herpetofauna o EIA apresenta uma lista de 11 espécies de anfíbios para a zona onde se
insere o projeto, tendo-se confirmado 1 espécie na área de influência do loteamento, considerado com
probabilidade elevada de ocorrência outras 2 espécies e com moderada probabilidade de ocorrência 5
espécies, especificando-se a escassez de zonas de água corrente na área de estudo. Relativamente à área
do loteamento esclarece que a espécie detetada foi observada na linha de água que atravessa a
propriedade, a qual tem algum potencial para a ocorrência de anfíbios e que também existem dentro da
quinta um lago e poços agrícolas, que potenciam a existência de outras espécies.
Refere que das 11 espécies recenseadas para a região, 9 estão classificadas com estatuto de “Pouco
Preocupante” e 2 espécies apresentam estatuto de proteção desfavorável, mas têm baixa probabilidade
de ocorrência na área do loteamento.
Quanto aos répteis apresentou-se uma lista de 18 espécies com ocorrência potencial na região, tendo-se
detetado no trabalho de campo apenas 3 espécies na área do loteamento e considerado 5 espécies com
elevada probabilidade de ocorrência e 4 espécies com moderada probabilidade de ocorrência. O estudo
esclareceu que os biótopos na envolvente não apresentam potencial para a sua presença. Do total de
espécies recenseadas para a região, apenas uma espécie apresenta estatuto de proteção “Vulnerável”, mas
tem muito baixa probabilidade de ocorrência na área do loteamento. As restantes espécies recenseadas
para a região têm estatuto “Pouco Preocupante”. Foi salientado que a área de inserção do projeto
apresenta um baixo potencial para a ocorrência de répteis, uma vez que é baixa a diversidade de biótopos
naturais e a pressão da atividade agrícola é elevada, bem como a resultante da presença de aglomerados
urbanos.

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
Após a revisão da análise de impactes, efetuada em fase de elaboração do aditamento, o EIA apresentou
a avaliação dos impactes para a fase de construção e para a fase de edificação e utilização.

Fase de construção
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Como principais impactes ao nível da Flora e Habitats o estudo identificou:
- a redução do coberto vegetal arbóreo e arbustivo e autóctone;
- as mobilizações do solo que potenciarão a expansão das plantas invasoras;
- a possível perturbação do núcleo de sobreiros existente;
- a destruição de exemplares das espécies RELAPE.
Considerou que os impactes serão negativos, certos, diretos e permanentes, resultando das ações de
remoção da vegetação existente e do solo, de criação de locais de deposição de escombros e da
perturbação por pisoteio causada pela movimentação de pessoas e maquinaria.
Foram apresentados os valores das áreas afetadas/desmatadas por biótopo/tipo de coberto vegetal,
decorrentes das ações de remoção do coberto vegetal, verificando-se que os biótopos mais afetados
serão:
- Incultos - matos baixos e silvados – 13708 m² – 71% da área total;
- Galeria ripícola - vegetação ripícola e silvados – 3280 m² – 9% da área total;
- Agrícola – hortas e pomares – 1824 m² – 5% da área total.
No entanto, considerou estes impactes pouco significativos, porque, com exceção das espécies RELAPE
ocorrentes Quercus suber, Digitalis purpurea subsp amandiana e Trisetaria ovata, as restantes espécies são
bastante comuns e capazes de se adaptarem a impactes antropogénicos.
Salientou também que os impactes serão localizados e que as zonas da linha de água e do núcleo de
sobreiros serão mantidas ou alvo de medidas de minimização e compensação de impactes. A este
propósito refere que “...os impactes na flora e habitats são minimizáveis, porque a proposta de Loteamento não
prevê intervenções no leito natural do curso de água e garante faixas marginais ao mesmo, livres de construções
e vedações, mantendo a topografia natural do terreno nessas faixas marginais, contiguas ao leito. Ao mesmo
tempo a preservação desta linha de água permite a plantação futura de espécies ripícolas (nomeadamente
salgueiros, choupos, etc.) que para além de ajudarem a manter a estabilidade do curso de água contribuirão
também para a valorização e evolução favorável da conservação deste biótopo (que já se encontra fortemente
perturbado).”.
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Relativamente à Fauna o EIA considerou que os impactes resultarão da remoção da vegetação e da
decapagem do solo, perspetivando o afugentamento de espécies devido ao aumento dos níveis de ruido,
à iluminação, à poluição do ar e ao impacte visual provocados pela ação das máquinas, que induzirão a
perturbação da fauna na área de intervenção, dos seus locais de reprodução, repouso ou alimentação.
Não obstante, classificou este impacte de reversível e minimizável, nomeadamente através da
concentração das atividades da obra no tempo, encurtando o período gerador de impactes negativos e da
definição do calendário da obra, de forma a evitar intervenções significativas na época de reprodução das
espécies e interferir com a dinâmica populacional destas.
Assinalaram-se ainda os impactes:
- Incremento da mortalidade - decorrente da remoção, compactação e movimentação de solos e da
provável mortalidade por esmagamento e atropelamento de exemplares de espécies associadas ao solo,
especialmente os anfíbios, répteis e mamíferos de pequeno porte;
- Alterações comportamentais - alteração das condições do meio (aumento do ruído e iluminação no
loteamento) com afetação da fauna, sendo os mamíferos e as aves os principais grupos afetados, com
alterações dos seus hábitos a médio prazo. Concluiu-se que os impactes sobre a fauna local podem ser
considerados negativos, localizados, minimizáveis e pouco significativos, porque a maioria das espécies são
bastante comuns e capazes de se adaptarem aos impactos antropogénicos.
Foi ainda referido que “...os impactes são minimizáveis, porque a totalidade do terreno não será afetada por
construção, sendo que a faixa intacta que se pretende deixar ao redor da linha de agua ira contribuir para diminuir
potenciais impactos sobre a fauna, podendo a medio prazo e apos ações de reflorestação com espécies ripícolas,
contribuir para uma melhoria significativa da qualidade do habitat para algumas espécies de aves, anfíbios, repteis
e mamíferos.”
Relativamente ao coelho-bravo, espécie com mais registos na área, com estatuto de conservação
desfavorável, considerou ser de evitar as intervenções com impactes mais significativos no seu período
reprodutivo (entre março e maio - período mais critico para os carnívoros e passeriformes). Sugere ainda
o estudo da possibilidade de fomento da espécie na zona envolvente do loteamento, no sentido de
minimizar os impactes previstos de afastamento da espécie ou redução do número de efetivos, adiantando
o interesse em implementar “...sebes naturais nos espaços verdes e nos limites do loteamento que servirão como
locais de refúgio, tal como se verifica atualmente nas zonas de matos e silvados no interior da propriedade”, bem
como criar maroços (abrigos artificiais) para o mesmo efeito.
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O EIA propôs ainda que nas fases de construção e de utilização se implementem medidas dissuasoras da
velocidade de circulação no terreno e de redução do ruído, minimizando os atropelamentos e o
afugentamento da espécie, sessões de formação e sensibilização ambiental dos trabalhadores afetos à obra
e a manutenção de acessos à linha de água pela fauna terrestre.
Fase de edificação e utilização
Nesta fase o estudo refere que os impactes sobre a Flora e Habitats serão menos significativos do que na
fase de construção, mas podem produzir efeitos semelhantes, considerando-os negativos, certos, diretos,
localizados e permanentes.
Como principais impactes foram identificados:
- a destruição física dos habitats resultantes de medidas erradas de gestão do loteamento;
- a ruralização das comunidades vegetais dos diferentes biótopos e especialmente da faixa de proteção ao
redor da linha de água;
- o incremento da ocorrência e abundancia de espécies exóticas invasoras.
Conforme já referido para a fase de construção, considerou estes impactes pouco significativos, uma vez
que, com a exceção das espécies RELAPE enunciadas, as restantes espécies descritas são bastante comuns
e adaptáveis aos impactes identificados e está prevista a manutenção da linha de água e do núcleo de
sobreiros.
Como medidas de minimização propõe a gestão adequada dos espaços verdes, o controlo das espécies
exóticas invasoras e a sensibilização ambiental.
No que concerne à Fauna considerou que nesta fase os impactes observados não serão diferentes da fase
anterior, mas prevê que alguns impactes diminuam e outros se tornem permanentes, classificando-os de
negativos, certos e diretos.
Os tipos de impactes mais esperados serão:
- Afugentamento de espécies – devido à presença de pessoas e viaturas, com aumento dos níveis de ruido,
iluminação, poluição do ar e impacte visual, de forma permanente, tendência para o domínio das espécies
mais resilientes e resistentes;
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- Incremento da mortalidade - devido à circulação de veículos ou à mortalidade provocada por animais
domésticos, afetando especialmente os anfíbios, répteis, aves e mamíferos de pequeno porte;
- Alterações comportamentais - impactos já referidos para a fase de obra, mas permanentes, com
alterações ou efeitos a detetar a médio prazo.
Como na fase de obra, considera estes impactes pouco significativos, por a maioria das espécies serem
bastante comuns e capazes de se adaptarem a impactes antropogénicos.
Refere que os impactes serão localizados, ocorrendo numa zona que já apresenta alguma pressão
urbanística na envolvente, sendo a maioria das espécies existentes consideradas generalistas em termos
de uso de espaço e que os impactes poderão ser minimizados.
Embora classifique os impactes de pouco significativos para a flora e fauna, entende ser recomendável
considerar diversas medidas de minimização e de compensação para os Sistemas Ecológicos (flora, habitats
e fauna) devidamente articulados e integrados no Plano de Intervenção Paisagística (PIP) elaborado para o
projeto. Estas medidas visam trazer ao projeto “...um conjunto de mais-valias ambientais, que o valorizam no
seu todo, e que demonstram um esforço significativo de compatibilização com a conservação da natureza, de
revitalização ou recuperação dos espaços seminaturais e que contribuem, significativamente, para a valorização
deste espaço”.
Nesse sentido, o estudo considera que “...as medidas de minimização e compensação a implementar deverão
passar por promover uma melhoria da situação atual, nomeadamente o repovoamento/plantação de sobreiros e
espécies ripícolas especialmente na faixa de proteção associada à linha de água, preservar o núcleo de sobreiros,
evitar a introdução de espécies exóticas, bem como a ruralização da linha de água, implementação de medidas
corretas de gestão dos espaços verdes, controlo de exóticas e sensibilização ambiental.”.

Medidas de minimização
Foi apresentada uma tabela referente às Medidas de minimização, que integra para as diferentes fases de
implementação do projeto, as medidas específicas do presente descritor, bem como outras de carácter
transversal que lhe são aplicáveis, com as quais se concorda, pelo que deverão ser implementadas.
Importa referir que o Projeto de Integração Paisagística (PIP) do loteamento, cuja apresentação foi
solicitada ao proponente, adequadamente desenvolvido, não foi até esta data apresentado. Tratando-se
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de uma peça fundamental para o devido enquadramento das medidas de minimização /compensação
propostas, reitera-se ser indispensável a sua apresentação, previamente ao licenciamento do projeto.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o EIA reúne condições para emissão de parecer favorável, no que
concerne ao presente descritor, condicionado a:
a) apresentação pelo proponente à Autoridade de AIA, previamente ao licenciamento, dos seguintes
elementos:
- “Projeto de recuperação biofísica da ribeira na área do projeto”;
- “Plano de erradicação e controlo das espécies exóticas invasoras” para a área do projeto, devidamente
detalhado;
- “Estudo/Plano de fomento da população de coelho bravo” para a área de estudo (área do projeto e
envolvente);
- “Estudo de caracterização da fauna e da flora” da zona envolvente da área de intervenção direta do
projeto, conforme solicitado pela CA em fase de conformidade e não respondido;
- “Projeto de Integração Paisagística (PIP)” do loteamento, com as respetivas peças escritas e desenhadas,
integrando

os projetos/planos, estudo de caracterização e medidas de minimização/compensação

mencionados neste ponto.
b) cumprimento integral das medidas de minimização/compensação propostas no EIA para o descritor,
bem como das medidas genéricas e respeitantes a outros descritores, aplicáveis ao mesmo e sua
transposição para a DIA.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Relevante” para a avaliação do projeto:
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Fator Ambiental:
Sistemas Ecológicos
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.10. Qualidade do Ar
Caracterização da Situação de referência
A caracterização atual do ambiente afetado pelo Loteamento da Quinta de Santa Maria baseou-se no
inventário das fontes de emissão de poluentes atmosféricos, existentes na área do projeto em estudo, na
identificação dos recetores sensíveis, no estudo dos dados de qualidade do ar obtidos nas estações de
monitorização da qualidade do ar e nos dados obtidos numa campanha de avaliação da qualidade do ar
efetuada na área prevista para o Loteamento, através de uma caracterização por amostragem por difusão
para a determinação de concentrações de dióxido de azoto (NO2) no ar ambiente.
A qualidade do ar na área em estudo, à escala do concelho, é influenciada pela existência de várias fontes
industriais de pequena dimensão e pelo tráfego rodoviário. A análise das emissões para o concelho de
Peso da Régua foi efetuada com base nos dados do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas
disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente.
Na área envolvente à área do loteamento da Quinta de Santa Maria as principais fontes de emissões de
poluentes atmosféricos são as vias de tráfego rodoviário, nomeadamente a autoestrada A24, as estradas
nacionais EN2 e EN108 e as estradas municipais EM 601 e EM601‐1. Na proximidade da área do projeto
existe também a Ferrovia Linha do Douro.
No entanto, foram efetuadas contagens de tráfego nas vias localizadas na envolvente à área do loteamento,
verificando‐se que o tráfego rodoviário é de pouca intensidade. O tráfego médio diário anual (TMDA) na
A24 foi de 3426 veículos/dia no ano de 2013, dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes.
Quanto aos recetores sensíveis, localizam-se na área envolvente ao loteamento, sendo os núcleos
habitacionais existentes e a Escola Básica EB 2/3 de Peso da Régua. Existem, também, núcleos habitacionais
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em todas as direções dos quais se salientam, devido à sua proximidade e dimensão, os núcleos
habitacionais localizados a Sudoeste, Este e Noroeste.
A caracterização da qualidade do ar foi efetuada ao nível do concelho, através do estudo dos dados obtidos
na estação rural de fundo de Douro Norte (localizada em Lamas D’Olo, Vila Real), localizada a cerca de
23 Km da área deste projeto.
A caracterização da qualidade do ar à escala local, isto é, na área envolvente ao loteamento, foi efetuada
com base numa caracterização “in situ” por amostragem por difusão para a determinação de
concentrações de NO2 no ar ambiente. A campanha decorreu entre 25 de maio e 4 de junho de 2014,
em 4 pontos de amostragem, distribuídos pela área abrangida pelo futuro loteamento da Quinta de Santa
Maria.
Durante o período de amostragem o valor limite anual para proteção da saúde humana, para a
concentração de NO2, definido no Anexo XII do Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de Setembro (40 μg/m3),
nunca foi ultrapassado

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
A avaliação dos impactes na qualidade do ar, provocados pela construção do Loteamento da Quinta de
Santa Maria, pela construção das habitações e edifícios de apoio e pela utilização do loteamento baseouse na identificação e caracterização das fontes de poluição e na sua influência nos recetores sensíveis.
Os recetores sensíveis às emissões de poluentes atmosféricos gerados, quer pelas atividades associadas à
fase de construção, quer à fase de edificação e utilização, são todas as habitações localizadas na
proximidade do loteamento.

Fase de construção
A preparação dos lotes englobará atividades que pressupõem a circulação de máquinas e de viaturas
pesadas, bem como a operação de máquinas e equipamentos emissores de poluentes atmosféricos. As
emissões de poluentes atmosféricos durante a fase de construção dependerão de vários fatores
(cronograma de trabalhos, tipo e quantidade de equipamentos a utilizar em simultâneo, localização dos
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estaleiros, meteorologia) que ainda não estão definidos, pelo que não é possível, efetuar uma previsão
quantitativa dos impactes na qualidade do ar.
A análise qualitativa permite identificar a fase de construção como uma fonte de emissão de diversos
poluentes atmosféricos, nomeadamente: PM10, CO e NO2. Estes poluentes serão emitidos pelas máquinas
e equipamentos durante o funcionamento dos motores de combustão interna e durante as atividades de
movimentação de terras e construção civil. A circulação das máquinas em vias não pavimentadas e a ação
do vento sobre o solo exposto promoverá a emissão de partículas. Também as operações associadas à
demolição, à terraplanagem serão fontes potenciais de emissão de partículas.
Considerando os aspetos referidos anteriormente, os impactes previstos nesta fase podem ser
considerados como sendo negativos, temporários e não significativos.

Fase de edificação e de utilização
O projeto de loteamento termina após a preparação dos lotes, seguindo‐se a sua venda para posterior
edificação e utilização.
Tal como na fase de construção do loteamento, durante a fase de construção do edificado, verificar-se‐á
emissões de poluentes atmosféricos, associadas a obras de construção civil, quer pela utilização de
maquinaria, quer pelo tráfego associado ao transporte de matérias-primas e trabalhadores.
As emissões de poluentes atmosféricos durante esta fase dependerão de vários fatores (cronograma de
construção do edificado, tipo e quantidade de equipamentos a utilizar em simultâneo, meteorologia) que
ainda não estão definidos, pelo que não é possível, efetuar uma previsão quantitativa dos impactes na
qualidade do ar.
Os impactes ambientais na qualidade do ar previstos pela utilização dos lotes de habitação e dos lotes
comerciais estão associados ao tráfego rodoviário e à queima de combustível para aquecimento.
A utilização futura do edificado irá gerar um aumento de tráfego nas vias envolventes, nomeadamente de
ligeiros. Este aumento de tráfego irá originar um aumento das emissões de NO2, CO e PM10, que, no
entanto, será reduzido tendo em consideração o número de habitações a construir.
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A fase de exploração do loteamento, embora venha a contribuir para o aumento das emissões de
poluentes atmosféricos, devido à sua reduzida dimensão e ao facto de ser principalmente para uso
habitacional, prevê-se um impacte negativo, permanente mas pouco significativo.

Medidas de minimização
Foram apresentadas medidas de minimização para a fase de construção. Algumas destas medidas propostas
já se encontram previstas no caderno de encargos da obra.
M23: Deverá proceder‐se à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra,
de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões e
risco de acidentes;
M25: O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado deverá ser efetuado em
veículos adequados com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras;
M26: A saída de veículos para a via pública deverá ser efetuada de forma a evitar o arrastamento de terras
e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que se justificar os rodados deverão ser submetidos a uma
lavagem/limpeza à saída da obra, antes da entrada na via pública;
M27: A circulação dos veículos inerentes à obra deverá respeitar as normas de segurança, nomeadamente
a redução da velocidade de circulação junto das povoações. Deverá ser colocada sinalização no acesso à
zona de construção, adequada à circulação de veículos pesados e à moderação da velocidade de circulação;
M28: Deverão ser selecionados os percursos, velocidade e horários de circulação na zona de obra e nos
acessos, reduzindo a passagem no interior das povoações e junto de recetores sensíveis, de forma a
minimizar a perturbação das atividades sociais e económicas envolventes;
M33: A desmatação deverá ser faseada de acordo com o avanço dos trabalhos de modelação do terreno,
não devendo expor‐se durante um tempo demasiado prolongado o solo aos fenómenos erosivos;
M40: Deverá garantir-se a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a
acumulação e suspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e
de equipamentos da obra;
M41: Os materiais de construção, passíveis de dispersão pela ação do vento, deverão ser acondicionados
e cobertos, principalmente nos dias secos e ventosos;
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M42: Deverá proceder‐se à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos
e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos e onde poderá ocorrer
a produção, acumulação e suspensão de poeiras;
M43: As operações de carga e descarga de materiais deverão ser realizadas de forma lenta e deverão ser
adotadas alturas de queda reduzidas.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o EIA reúne condições para a emissão de parecer favorável devendo,
contudo, acolher as medidas de minimização mencionadas.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Não Relevante” para a avaliação do projeto:

Fator Ambiental:
Qualidade do Ar
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Sim
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.11. Ruído
Caracterização da Situação de Referência
Para a caracterização do ambiente sonoro foi verificada a classificação atribuída ao nível dom Plano Diretor
Municipal para a área onde se pretende edificar o Loteamento da Quinta de Santa Maria, sendo que o
local em estudo está classificado como zona mista.
Para a caracterização do ambiente sonoro da situação de referência (situação atual) procedeu-se, numa
primeira fase à escolha de 4 pontos de medição, que representassem o Loteamento da Quinta de Santa
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Maria, e numa segunda fase à realização de campanhas de medição dos níveis sonoros nos pontos
definidos.
Relativamente ao “Valores Limite de Exposição”, os resultados obtidos nas medições efetuadas permitem
concluir que são cumpridos os limites legais nos quatro pontos considerados, qualquer que seja a
classificação dos locais considerados.

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
Na fase de construção, os impactes mais significativos estão diretamente relacionados com o ruído gerado
pelas máquinas e equipamentos (fontes sonoras) que vierem a ser utilizados na execução das obras, face
às operações previstas na fase de construção, considera-se o impacte negativo, significativo, local,
temporário, certo, direto e minimizável.
Durante a fase de exploração, não é possível aferir ou estimar níveis sonoros uma vez que estes estarão
intimamente associados às novas atividades que se instalarem. No entanto, prevê-se um aumento de
tráfego rodoviário significativo, no entanto, é esperado impacte negativo, pouco significativo, local,
permanente, certo, direto e minimizável.

Medidas de minimização
Na fase de construção de entre o conjunto de medidas elencadas, para minimizar os impactes do ruído
deverão ser implementadas as medidas, M5; M8; M23; M27; M28; M36; M37;M38 e M39.
Na fase de exploração segundo as previsões das simulações efetuadas não serão necessárias adotar
medidas de minimização dado que não se espera significativos incrementos dos níveis sonoros, pelo que
se tem a expectativa de que continuaram a ser cumpridos os Valores Limite de Exposição, conforme o
Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-lei nº 9/2007, de 17 de janeiro.

Monitorização
O plano de monitorização do ruído ambiental permite controlar os valores de emissão de ruído, para a
fase de construção será constituído designadamente pelos seguintes itens:
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Parâmetros a monitorizar
Os parâmetros acústicos a monitorizar, são os Valores Limite de Exposição no horário de funcionamento
das atividades associadas à construção do loteamento.
Locais de amostragem
Deverão ser realizadas medições do nível junto dos recetores sensíveis localizados mais próximos
afetados pelas atividades de construção do loteamento.
Frequência da monitorização
Deverá ser realizada de uma campanha de monitorização após o início das atividades ruidosas associadas
à construção do loteamento. Analisando os resultados obtidos deverá ser definida a necessidade e
periodicidade de outras campanhas.
Métodos de medição
Os métodos de amostragem e tratamento dos dados (nomeadamente o tratamento estatístico) deverão
ser realizados de acordo com os procedimentos constantes na Norma Portuguesa aplicável,
nomeadamente a NP ISO 1996 (2011), complementada pelo Guia Prático para Medições de Ruído
Ambiente, emitido pela APA em 2011 e os equipamentos de medição acústica deverão ser de modelos
homologados pelo Instituto Português de Qualidade e calibrados pelo Laboratório Primário de Metrologia
Acústica.
Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados
Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade com a legislação
deverão ser adotadas medidas de minimização, para corrigir a situação. As medidas devem ser
direcionadas às atividades de construção mais ruidosas.
O plano de monitorização para a fase de exploração é constituído designadamente pelos seguintes itens:
Parâmetros a monitorizar
Os parâmetros acústicos a monitorizar, são os Valores Limite de Exposição (Indicador de ruído diurno,
o Indicador de ruído entardecer, o Indicador de ruído noturno, o Indicador de ruído diurno-entardecernoturno) e o Critério de Incomodidade.
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Locais de amostragem
Deverão ser realizadas medições do nível junto dos recetores sensíveis localizados no interior do
loteamento e nos recetores sensíveis mais próximos afetados.
Frequência da monitorização
Para a fase de exploração recomenda-se a realização de uma campanha de monitorização dos níveis
sonoros após o início das atividades a instalar nos lotes destinados a comércio e serviços. Não sendo
expectáveis alterações sensíveis dos níveis sonoros com origem no loteamento, poderão ser realizadas
ações de monitorização apenas nos casos em que se verifique a instalação de novas atividades, ou caso
surja alguma reclamação que o justifique.
Métodos de medição
Os métodos de amostragem e tratamento dos dados (nomeadamente o tratamento estatístico) deverão
ser realizados de acordo com os procedimentos constantes na Norma Portuguesa aplicável,
nomeadamente a NP ISO 1996 (2011), complementada pelo Guia Prático para Medições de Ruído
Ambiente, emitido pela APA em 2011 e os equipamentos de medição acústica deverão ser de modelos
homologados pelo Instituto Português de Qualidade e calibrados pelo Laboratório Primário de Metrologia
Acústica.
Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados
Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade com a legislação
deverão ser adotadas medidas de minimização, para corrigir a situação. As medidas devem ser
direcionadas às atividades comerciais ou de serviços instaladas.
Após a implementação das mesmas, deverão ser realizadas novas medições para comprovar que foi
reposta a conformidade com a legislação ou que os impactes foram mitigados.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Ruído” merece parecer favorável, condicionado ao
cumprimento das medidas de minimização indicadas.
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Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Não Relevante” para a avaliação do projeto:
Fator Ambiental:
Ruído
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.12. Resíduos
Caracterização da Situação de Referência
Foi efetuada a caracterização da situação de referência, sendo que o EIA agora apresentado é relativo à
construção do Loteamento da Quinta de Santa Maria, em Peso da Régua.
O concelho de Peso da Régua integra a RESINORTE – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos,
S.A., sendo esta a entidade responsável pela triagem, recolha, valorização e tratamento dos resíduos
urbanos.

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
Na fase de construção e edificação, serão produzidos resíduos de construção e demolição (RCD´s). O
impacte da fase de construção, será negativo, direto, temporário, pouco significativo.
Durante a fase de exploração os impactes serão negativos, permanentes, pouco significativos.

Medidas de minimização
De forma a minimizar os eventuais impactes negativos causados pela produção de resíduos resultantes da
construção do projeto do Loteamento, preconizam-se algumas medidas minimizadoras:
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- Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis de
serem produzidos na obra, com a identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de
Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais
adequados para os diferentes fluxos de resíduos;
- Ministrar ações de sensibilização ambiental aos trabalhadores afetos à obra, alertando para o cuidados a
ter na gestão de resíduos;
- Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua
tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de
eventuais escorrências/derrames;
- Criação de um Parque de armazenamento de resíduos, para o acondicionamento dos resíduos
produzidos, vedado, impermeabilizado, coberto, dotado de meios de contentorização e dotado de bacias
de retenção em número e quantidade para os resíduos expectáveis produzir;
- Correta triagem dos resíduos, preferencialmente no lugar de produção;
- Adotar boas práticas ambientais, que permitam reduzir a quantidade de resíduos gerados;
- Para a eventualidade de ocorrer um derrame de produtos que contamine os solos, deve-se proceder se
necessário, à aplicação de um produto absorvente adequado, devendo posteriormente efetuar-se a
recolha do solo contaminado e o seu encaminhamento para destino final adequado;
- Envio dos resíduos produzidos a destino final, para entidades / instalações devidamente licenciadas para
a valorização, tratamento e eliminação ou reutilização dos vários tipos de resíduos produzidos;
- Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com base
nas guias de acompanhamento de resíduos.

Monitorização
O plano de monitorização de resíduos na fase de construção pretende verificar e otimizar a gestão de
resíduos de construção e demolição. Será constituído designadamente pelos seguintes itens:
- Parâmetros a monitorizar
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Quantitativos e tipologias de resíduos gerados;
Forma de acondicionamento;
Transporte e destino final.
- Metodologias
Deverão ser registados, em formulário próprio os resíduos (com identificação do código LER) gerados,
condições de armazenamento, evolução da produção, etc., bem como as Guias de Acompanhamento de
Resíduos, Certificados de Receção, Licenças dos Operadores de Resíduos.
- Metas
Reduzir a quantidade e perigosidade dos resíduos gerados, reduzir a quantidade de resíduos encaminhados
para as operações de eliminação e aumentar a quantidade de resíduos valorizados ou reutilizados.
- Responsabilidade
Para a implementação deste Plano, deverá ser nomeado um responsável que garanta o respetivo
acompanhamento.
- Periodicidade da monitorização
A empresa, deverá manter atualizado um registo mensal da quantidade e tipo de resíduos produzidos,
armazenados, transportados, valorizados e/ou eliminados, bem como o respetivo local de origem e
destino, com a identificação da operação efetuada, este registo, deverá ainda ser avaliado anualmente.
Ao abrigo da legislação em vigor, a empresa está obrigada anualmente a comunicar os dados da produção
e gestão dos seus resíduos, através do preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de Resíduos
(MIRR), através da plataforma eletrónica SILIAMB.
Para a fase de exploração não está previsto a implementação de um plano de monitorização, visto que
previsivelmente apenas serão gerados resíduos urbanos ou equiparados, pelo que a responsabilidade da
gestão será da Câmara Municipal de Peso da Régua / RESINORTE.
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Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Resíduos” merece parecer favorável, desde que sejam
salvaguardadas as medidas de minimização e seja implementado plano de monitorização do estudo.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Não Relevante” para a avaliação do projeto:
Fator Ambiental:
Resíduos
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

4. CONSULTA PÚBLICA
De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015,
de 27 de agosto, a Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, entre os dias de 6 de dezembro de
2016 a 3 de janeiro de 2017.
Durante o período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer sugestão, reclamação e/ou solicitação
de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço.

5. CONCLUSÕES
Após a avaliação do EIA e respetivo Aditamento, considerou-se que a informação reunida e disponibilizada
constituía um suporte capaz de apoio à tomada de decisão.
Da avaliação efetuada, e face aos pareceres setoriais emitidos, verifica-se que:
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- Em termos de Património, indica a avaliação que o mesmo se encontra devidamente estruturado,
devendo serem cumpridas as indicações a constar da DIA;
- Em relação à Afetação da ZEP-ADV, constatou-se que:
- Os impactes identificados verificam-se sobretudo ao nível da preparação prévia e execução das
obras, pela implantação do estaleiro, desmatação e decapagem do terreno, movimentos de terras,
circulação de veículos e depósito temporário de materiais de construção e de terras, implantação
de infraestruturas e construção das edificações;
- A implementação deste projeto não compromete as condições de autenticidade que foram
reconhecidas ao ADV, na medida em que não são afetados de forma significativa os atributos
naturais e culturais, que conferem o VUE ao ADV;
- Foram propostas medidas de minimização adequadas e tendentes à minimização dos impactes
sobre os atributos naturais e culturais, que conferem o VUE ao ADV para as fases de Preparação
Prévia à Execução da Obra, Construção, de Edificação e Utilização, pelo que se considera a emissão
de parecer favorável, condicionado àquele cumprimento;
- No que respeita ao descritor Recursos Hídricos, de modo geral, os impactes sobre os recursos
hídricos ocorrem essencialmente na fase de construção e são considerados negativos, de magnitude
reduzida e pouco significativos. Ao nível da qualidade da água, se adotadas as medidas de minimização
previstas, não são expectáveis a ocorrência de impactes negativos significativos. Neste sentido, considerase que apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os recursos hídricos, os mesmos são
passíveis de serem minimizados;
- Quanto ao descritor Solo e Uso do Solo, verifica-se que:
- O loteamento está integrado numa zona habitacional consolidada já existente, sendo que o local
já possui todas as infraestruturas básicas e acessos executados, até aos limites do terreno da
proposta de loteamento;
- Do verificado no local, constata-se que a maior parte do terreno está ocupado por silvado,
existindo uma pequena zona agrícola, constituída por hortícolas e um pomar de laranjeiras, que
integra a Quinta de Santa Maria, e que será preservada;
- Os impactes verificam-se sobretudo ao nível da preparação prévia e execução das obras, pela
implantação do estaleiro, desmatação e decapagem do terreno, movimentos de terras, circulação
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de veículos e depósito temporário de materiais de construção e de terras, implantação de
infraestruturas e construção das edificações;
- Foram propostas medidas de minimização adequadas e tendentes à minimização dos impactes
sobre o Solo e o Uso do Solo, para as fases de Preparação Prévia à Execução da Obra, Construção,
de Edificação e Utilização, pelo que se considera a emissão de parecer favorável;
- No que respeita à Socio-economia, considera-se que os impactes negativos do projeto, que estão
relacionados com a afetação da qualidade de vida da população residente na envolvente do projeto devido
ao aumento do ruído ambiente, à deterioração da qualidade do ar e à perturbação no tráfego, durante a
fase de construção, são pouco significativos, pois são temporários e minimizáveis. Como impactes
positivos, considerados significativos, salientam-se os efeitos no emprego e nas atividades económicas, ao
eventual aumento da população jovem e em idade ativa e à valorização das habitações locais. Assim,
entende-se ser de emitir parecer favorável ao projeto apresentado, condicionado ao cumprimento das
medidas de minimização mencionadas;
- No que se refere à Paisagem, tendo em conta a análise constante do EIA, bem como a avaliação
efetuada, considera-se que:
- a solução do projeto de arquitetura foi desenvolvida com respeito pelas características do terreno,
e adequando os lotes a essa orografia;
- de facto, apesar da significativa movimentação de terras, a divisão dos lotes, em termos de área e
em termos de posicionamento face ao declive, é efetuada de modo a adoçar o projeto ao terreno;
- a área de intervenção encontra-se, no seu sentido longitudinal, rodeada por tecido construído,
apenas com uma abertura maior a norte e nascente, mas com uma linha de festo a nascente, o que
limita a sua expansão visual;
- o tecido edificado envolvente da área do terreno é pouco qualificado, com a exceção da Casa da
Quinta de Santa Maria, e lago e socalcos cultivados adjacentes (as restantes construções são, no
seu limite sul o Pavilhão Polidesportivo, de volume significativo, e habitações, o mesmo se passando
a sudeste e a sudoeste, sendo que aqui existe um passivo de construção, com expressão visual de
magnitude elevada dada a sua altura – edifício de alçado curvo inacabado);
- a posição fisiográfica que a área ocupa a meia encosta é em forma de concha, convexa em direção
à mediatriz da propriedade em sentido vertical, o que fecha a visibilidade sobre o projeto.
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Assim, face ao avaliado, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável à pretensão, condicionado
ao cumprimento da apresentação do PIP à Autoridade de AIA e sua implementação.
- No que se refere à Geologia e Geomorfologia, concluída a avaliação, e tendo em consideração que
os impactes ambientais gerados pelo projeto nestes descritores se revelam pouco significativos, emite-se
parecer favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização;
- Relativamente aos Sistemas Ecológicos, e em termos gerais, verifica-se que projeto não se encontra
inserido em qualquer Área Classificada do Sistema Nacional de Áreas Classificadas ou Sítio de Importância
Comunitária da Rede Natura 2000, e considera-se que o EIA reúne condições para emissão de parecer
favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização referidas;
- No respeitante à Qualidade do Ar, verificou-se que o EIA reúne condições para a emissão de parecer
favorável devendo, contudo, ser implementadas as medidas de minimização mencionadas;
- No que concerne ao Ruído, verifica-se que os impactes gerados são negativos, mas pouco significativos,
pelo que se considera que merece parecer favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de
minimização indicadas;
- Relativamente ao descritor Resíduos, considera-se que o descritor merece parecer favorável, desde
que sejam salvaguardadas as medidas de minimização, seja implementado o plano de monitorização
proposto e seja elaborado e implementado um Plano de Gestão de Resíduos nos termos do artigo 10.º
do Decreto-Lei n.º 10/2010 de 4 de Fevereiro.
No tocante aos aspetos de Ordenamento do Território, constata-se que o projeto é compatível com
as disposições estabelecidas nos IGT em vigor.
Para cumprimento do disposto no ponto 1 do artigo 18º do DL nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com
as alterações e a redação produzidas pelo DL nº 47/2014, de 24 de março, e DL nº 179/2014, de 27 de
agosto, e considerando as avaliações setoriais da significância dos impactes, plasmadas ao longo do
presente Parecer Final, foi construído, em sede de reunião da CA, ocorrida a 6 de fevereiro de 2017, o
quadro seguinte, onde se expressa o valor do Índice de Avaliação Ponderada de Impactes (IAP) relativo
ao projeto em avaliação:
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8) Índice de avaliação ponderada de impactes ambientais
Resultado

IAP=3

NOTA:

IAP = 1

DIA Favorável

IAP = 2

DIA Favorável condicionada

IAP = 3

DIA Favorável condicionada

IAP = 4

DIA Favorável condicionada

IAP = 5

DIA Desfavorável

Conforme é patente, de acordo com a metodologia definida pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades
de AIA, e aprovada pela Secretaria de Estado do Ambiente em 17 de abril de 2014, o resultado do IAP
aponta para uma proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada.
Assim, face à avaliação realizada sobre os elementos de projeto, e respetivo EIA, atendendo às conclusões
setoriais sobre cada um dos descritores, tendo em conta que os impactes mais significativos poderão ser
minimizados se forem implementadas as adequadas medidas de minimização, e considerando o resultado
global do IAP, a CA propõe a emissão de parecer favorável ao Projeto do “Loteamento da Quinta de
Santa Maria”, condicionado ao integral cumprimento das condicionantes, dos elementos a apresentar à
Autoridade de AIA em sede de licenciamento, das medidas de minimização e às demais consideradas de
conveniente implementação no decurso da realização do projeto, bem como ao cumprimento dos planos
de monitorização, de acordo com a listagem seguinte:
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1. Condicionantes
1.

Comunicação formal à Autoridade de AIA do início da fase de construção;

2.

Caso sejam detetados quaisquer vestígios arqueológicos devem ser realizadas escavações
arqueológicas no sentido de avaliar esses vestígios, e tomar as medidas necessárias em função
dessa avaliação, nomeadamente a sua monitorização;

3.

Respeito integral da Carta de Condicionantes, no que respeita à implementação do estaleiro e às
operações de construção (Carta 7.1 do EIA);

4.

Preservação da horta e do pomar existente no socalco de cota imediatamente inferior ao da
Edificação da Quinta de Santa Maria;

5.

Manutenção do núcleo de sobreiros.

2. Elementos a apresentar à Autoridade de AIA (AAIA), em fase prévia ao licenciamento
1. Apresentação do Regulamento de venda dos lotes, do qual constem as regras de construção,
onde se expressem, designadamente, as limitações cromáticas, texturais e de revestimento dos
edifícios a construir;
2. Caderno de Encargos da Obra, do qual constem as Medidas de Minimização e Planos de
Monitorização incluídos na DIA;
3. Apresentação, para apreciação, do Relatório de Monitorização sobre o conjunto edificado da
Quinta de Santa Maria, em fase prévia ao licenciamento.
4. Apresentação, à Autoridade de AIA, do Projeto de Integração Paisagística (PIP), que tenha em
consideração:
- a salvaguarda dos usos ou objetivos previstos nos Instrumentos de Gestão Territorial e
as condicionantes presentes nesta área;
- soluções de desenho que respeitem e potenciem as condicionantes orográficas da área;
- seleção de espécies vegetais adaptadas às condições edafo-climáticas da região;
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- desenho dos espaços exteriores de modo adequado às suas potenciais funções que, não
se reduzindo a efeitos contemplativos, terão que promover áreas de recreio passivo e
ativo, estadia e circulação.
- O PIP deverá conter, entre outros, os seguintes elementos fundamentais:
- Memória descritiva e justificativa da solução;
- Plano geral;
- Planos de plantação;
- Planos de sementeiras;
- Caderno de Encargos;
- Mapa de medições;
- Orçamentação;
- Plano de Manutenção.
5. Apresentação de projeto de intervenção das obras que incidam sobre as margens e leito da linha
de água, que deve preservar e recuperar a linha de água que atravessa a propriedade, com a
manutenção de uma faixa de proteção de 5m, e ser complementado com uma requalificação
paisagística, com recurso a técnicas de engenharia biofísica, mantendo sempre as condições
normais de escoamento e do seu leito;
6. Plano de erradicação e controlo das espécies exóticas invasoras para a área do projeto,
devidamente detalhado;
7. Caso o estudo hidrológico que o propoente terá que apresentar previamente ao licenciamento,
demonstre que a secção entubada da linha de água a jusante não tem capacidade de escoamento
adequada para suportar o acréscimo de caudal decorrente deste projeto, a rede de drenagem
de águas pluviais deverá ser revista, de forma a que parte do caudal seja encaminhado para outro
meio recetor;
8. Estudo/Plano de fomento da população de coelho bravo para a área de estudo (área do projeto
e envolvente);
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9. Estudo de caracterização da fauna e da flora da zona envolvente da área de intervenção direta
do projeto, conforme solicitado pela CA em fase de conformidade e não respondido;
10. Definir, para aprovação pela Autoridade de AIA, de um Plano de Gestão de Resíduos,
considerando todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a identificação e
classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de
responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os
diferentes fluxos de resíduos.

3. Medidas de Minimização
Fase de Construção
1. Deverá ser efetuada a divulgação e disponibilização de informação sobre os trabalhos de
construção a desenvolver e objetivos do projeto, junto da população vizinha, incluindo a data de
início e do fim previsível dos trabalhos;
2. Sempre que possível deverá recorrer-se a mão-de-obra local para a construção das infraestruturas,
favorecendo a colocação de desempregados residentes no concelho de Peso da Régua ou
concelhos limítrofes;
3. Deverá contratar-se serviços e adquirir produtos a empresas sedeadas no concelho de Peso da
Régua, por forma a gerar mais valor acrescentado ao projeto ao nível local;
4. O solo vegetal decapado deverá ser posteriormente utilizado nas áreas verdes. Este solo deverá
ser temporariamente acondicionado em pargas próprias, estreitas e compridas separadas cerca de
3m, com uma altura não superior a 2m e com o cimo ligeiramente côncavo para uma boa infiltração
da água. O armazenamento temporário deste solo deverá ser em local apropriado, de preferência
numa área reservada da própria área de implantação do projeto devidamente afastada da linha de
água existente;
5. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos,
evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas;
6. Os depósitos temporários de terras deverão ser protegidos de modo a evitar que a ação das águas
pluviais arraste materiais para a linha de água;
7. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro,
de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de
intervenção);
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8. Garantir a drenagem e estabilidade geotécnica dos taludes;
9. Deverá ser instalado um sistema adequado de deposição de águas residuais domésticas no
estaleiro, que permita a sua recolha e encaminhamento para a rede pública de saneamento;
10. Os locais de depósito de combustíveis, lubrificantes ou outras substâncias perigosas, deverão ser
impermeabilizados e dispor de drenagem para tanques de retenção adequadamente
dimensionados;
11. Todos os materiais potencialmente contaminantes devem ser armazenados em local adequado,
coberto e pavimentado;
12. No caso de ocorrer um derrame acidental de combustível ou óleos, a origem do derrame deverá
ser controlada o mais rapidamente possível e a camada de solo contaminada deverá ser removida
e enviada para destino final adequado;
13. O abastecimento de combustíveis de máquinas e equipamentos, caso ocorra, deverá ser efetuado
numa zona impermeabilizada do estaleiro;
14. A manutenção das máquinas e veículos deve ser efetuada exclusivamente na área da oficina.
Havendo necessidade de reparações in loco, estas devem ocorrer sobre uma bacia de retenção
estanque;
15. As operações de desmatação, decapagem e modelação do terreno, deverão ser realizadas de forma
faseada, e preferencialmente numa fase em que não ocorra precipitação, de modo não sujeitar o
solo à ação erosiva da chuva;
16. O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado deverá ser efetuado em
veículos adequados com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras;
17. A saída de veículos para a via pública deverá ser efetuada de forma a evitar o arrastamento de
terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que se justificar os rodados deverão ser
submetidos a uma lavagem/limpeza à saída da obra, antes da entrada na via pública;
18. Os materiais de construção, passíveis de dispersão pela ação do vento, deverão ser acondicionados
e cobertos, principalmente nos dias secos e ventosos;
19. As operações de carga e descarga de materiais deverão ser realizadas de forma lenta e deverão
ser adotadas alturas de queda reduzidas;
20. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações, através da disponibilização de um livro de registo na junta
de freguesia.
21. Ministrar ações de sensibilização ambiental aos trabalhadores afetos à obra, alertando para os
cuidados a ter na gestão de resíduos;
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22. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua
tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção
de eventuais escorrências/derrames;
23. Criação de um Parque de armazenamento de resíduos, para o acondicionamento dos resíduos
produzidos, vedado, impermeabilizado, coberto, dotado de meios de contentorização e dotado de
bacias de retenção em número e quantidade para os resíduos expectáveis produzir;
24. Correta triagem dos resíduos, preferencialmente no lugar de produção;
25. Envio dos resíduos produzidos a destino final, para entidades / instalações devidamente licenciadas
para a valorização, tratamento e eliminação ou reutilização dos vários tipos de resíduos
produzidos;
26. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com
base nas guias de acompanhamento de resíduos;

Fase de edificação e utilização
27. Garantir a drenagem e estabilidade geotécnica dos taludes;
28. Assegurar a manutenção de muros de suporte, conservando as estruturas de drenagem
tradicionais, prevenindo os processos morfodinâmicos ativos que podem originar movimentos de
vertentes;
29. As obras de recuperação do edifício da Quinta de Santa Maria não devem alterar o seu valor
arquitetónico;
30. Deverá ser implementado o plano de gestão e manutenção dos espaços edificados e espaços verdes
(semeados e /ou plantados) e do espaço da linha de água;
31. Deverá ocorrer a reparação imediata de avarias ou situações de inconformidade da rede de
abastecimento de água, da rede de irrigação, de forma a minimizar consumos excessivos e perdas
de água e da rede de drenagem de águas pluviais e residuais;
32. Deverão ser colocadas caixas-ninho para aves e caixas abrigo para morcegos, nas árvores que
venham a ser mantidas ou plantadas nesta zona, de forma a melhorar as condições para a
ocorrência de algumas espécies que se adaptem à presença do Homem;
33. Devem ser instalados abrigos artificiais (maroços) para fomento de coelho-bravo na área do
loteamento ou nos terrenos agrícolas envolventes (caso seja conseguido um acordo com os
proprietários vizinhos) ou num outro local próximo na mesma região;
34. Evitar a abertura de taludes com direção aproximada à das foliações dos metassedimentos. A
direção ideal é a perpendicular à direção das foliações;
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35. Garantir bons sistemas de drenagem ao longo das vertentes;
36. Impedir processos de concentração hídrica;
37. Assegurar a manutenção de muros de suporte, conservando as estruturas de drenagem
tradicionais, prevenindo os processos morfodinâmicos ativos nas vertentes, que podem originar
movimentos de vertentes;
38. Identificar indícios de estabilidade, como deformação nos muros existentes;
39. Dada a existência de risco sísmico, respeitar os critérios de segurança sísmica para regiões
atravessadas por falhas ativas, nas construções a efetuar;
40. Observar os corretos procedimentos durante o decorrer da obra, de modo a evitar impactes no
solo, no que respeita à poluição química e/ou biológica.

4. Monitorização
Com a proposta de Planos de Monitorização Ambiental (PMA) será dado cumprimento ao estipulado no
Regime Jurídico de AIA, conforme disposto no DL nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações e
a redação produzidas pelos DL nº 47/2014, de 24 de março, e DL nº 170/2015, de 27 de agosto.
Com a implementação no terreno do PMA pretende-se, de uma forma sistematizada, continuar a garantir
a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais, consideradas as que maior
importância assumem ao nível de incidência de impactes no projeto em apreço.
A integração e análise das informações recolhidas na monitorização dos diversos parâmetros ambientais
permitirá, futuramente, atingir objetivos que se enquadram no âmbito de uma política de prevenção e
redução dos impactes negativos causados pelo desenvolvimento das diversas atividades do projeto.
Nesse sentido, os objetivos subjacentes à realização do PMA são, por ordem de prioridade e importância,
os seguintes:
– Avaliar e confirmar o impacte da implementação e funcionamento do projeto sobre os parâmetros
monitorizados, tanto em função das previsões efetuadas no EIA, como no cumprimento da legislação
em vigor;
– Verificar a eficiência das medidas de minimização de impactes adotadas;
– Avaliar a eventual necessidade de aplicação de novas medidas de minimização relativamente a alguns
aspetos ambientais (caso as preconizadas inicialmente não sejam suficientes).
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Neste seguimento, impõe-se, para a implementação de uma correta gestão e acompanhamento das
medidas de minimização de impactes preconizadas, uma atitude de gestão integrada em que a qualidade
do ambiente, nas suas diversas componentes, seja objeto de uma análise sistemática em termos de
diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas para atingir os objetivos
específicos estipulados.
A gestão ambiental deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás mencionadas, mas
também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas, quando as primeiras não se
manifestarem eficazes.
Ficará a cargo do promotor o registo da informação decorrente das ações de verificação,
acompanhamento e fiscalização dos planos, de modo a constituir um arquivo de informação que estará
disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem.
Os descritores ambientais sobre o qual recairão planos de monitorização regular e calendarizado, para a
fase de exploração, são: Património, Ruído, e Resíduos.
Periodicamente, deverá fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia das medidas
preconizadas para a redução e/ou eliminação dos impactes negativos originados, que eventualmente se
venham a verificar no interior e, principalmente, na envolvente do projeto.
Saliente-se desde já que, caso se verifique algum acidente ou reclamação fundamentada sobre algum fator
de perturbação ambiental eventualmente induzido pela atividade de exploração, deverão de imediato ser
desencadeadas as ações de monitorização extraordinárias que se justifiquem, como forma de avaliar a
extensão e/ou provimento de tais factos.
A revisão dos Planos de Monitorização deverá ocorrer com periodicidade trienal, sem prejuízo de serem
revistos sempre que se justifique.
Os relatórios de monitorização deverão ser elaborados de acordo com as normas técnicas constantes do
Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, devendo ser remetidos para a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, para apreciação, de acordo com a periocidade
prevista em cada plano de monitorização.
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1. Plano de Monitorização do Património
Este plano prevê a monitorização do estado de conservação do edifício da Quinta de Sta. Maria após o
final das obras de construção.
De igual modo deverá ser realizada a mesma monitorização antes do início das obras, e extensível ao
conjunto edificado da Quinta.

2. Plano de Monitorização do Ruído
O plano de monitorização do ruído ambiental permite controlar os valores de emissão de ruído, para a
fase de construção será constituído designadamente pelos seguintes itens:
Parâmetros a monitorizar
Os parâmetros acústicos a monitorizar, são os Valores Limite de Exposição no horário de funcionamento
das atividades associadas à construção do loteamento.
Locais de amostragem
Deverão ser realizadas medições do nível junto dos recetores sensíveis localizados mais próximos
afetados pelas atividades de construção do loteamento.
Frequência da monitorização
Deverá ser realizada de uma campanha de monitorização após o início das atividades ruidosas associadas
à construção do loteamento. Analisando os resultados obtidos deverá ser definida a necessidade e
periodicidade de outras campanhas.
Métodos de medição
Os métodos de amostragem e tratamento dos dados (nomeadamente o tratamento estatístico) deverão
ser realizados de acordo com os procedimentos constantes na Norma Portuguesa aplicável,
nomeadamente a NP ISO 1996 (2011), complementada pelo Guia Prático para Medições de Ruído
Ambiente, emitido pela APA em 2011 e os equipamentos de medição acústica deverão ser de modelos
homologados pelo Instituto Português de Qualidade e calibrados pelo Laboratório Primário de Metrologia
Acústica.
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Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados
Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade com a legislação
deverão ser adotadas medidas de minimização, para corrigir a situação. As medidas devem ser
direcionadas às atividades de construção mais ruidosas.

3. Plano de Monitorização dos Resíduos
O plano de monitorização de resíduos na fase de construção pretende verificar e otimizar a gestão de
resíduos de construção e demolição. Será constituído designadamente pelos seguintes itens:
Parâmetros a monitorizar
Quantitativos e tipologias de resíduos gerados;
Forma de acondicionamento;
Transporte e destino final.
Metodologias
Deverão ser registados, em formulário próprio os resíduos (com identificação do código LER) gerados,
condições de armazenamento, evolução da produção, etc., bem como as Guias de Acompanhamento de
Resíduos, Certificados de Receção, Licenças dos Operadores de Resíduos.
Metas
Reduzir a quantidade e perigosidade dos resíduos gerados, reduzir a quantidade de resíduos encaminhados
para as operações de eliminação e aumentar a quantidade de resíduos valorizados ou reutilizados.
Responsabilidade
Para a implementação deste Plano, deverá ser nomeado um responsável que garanta o respetivo
acompanhamento.
Periodicidade da monitorização
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A empresa, deverá manter atualizado um registo mensal da quantidade e tipo de resíduos produzidos,
armazenados, transportados, valorizados e/ou eliminados, bem como o respetivo local de origem e
destino, com a identificação da operação efetuada, este registo, deverá ainda ser avaliado anualmente.
Ao abrigo da legislação em vigor, a empresa está obrigada anualmente a comunicar os dados da produção
e gestão dos seus resíduos, através do preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de Resíduos
(MIRR), através da plataforma eletrónica SILIAMB.
Para a fase de exploração não está previsto a implementação de um plano de monitorização, visto que
previsivelmente apenas serão gerados resíduos urbanos ou equiparados, pelo que a responsabilidade da
gestão será da Câmara Municipal de Peso da Régua / RESINORTE.
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