Os ecocentros são locais onde se depositam os resíduos recicláveis, que pelas suas
dimensões não podem ser depositados nos ecopontos. Os resíduos depositados nos
ecocentros são posteriormente enviados para tratamento e/ ou reciclagem. Os
ecocentros da ERSUC localizam-se:
CITVRSU de Coimbra;
CITVRSU de Aveiro
Estação de Transferência da Figueira da Foz;
Estação de Transferência de Ansião;
Estação de Transferência de Góis;
Estação de Transferência de Estarreja;
Estação de Transferência de Ossela.

8.3.2

Resíduos de Construção e Demolição

Os resíduos de construção e demolição são os resíduos provenientes de obras de
construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição e da derrocada
de edificações, possuindo uma constituição não homogénea, com frações de dimensões
variadas, as quais poderão ser classificadas como resíduos perigosos, não perigosos e
inertes
Neste âmbito, existe o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo DecretoLei n.º 73/2011, de 17 de junho, que estabelece o regime das operações de gestão de
resíduos resultantes das obras ou demolições de edificações ou de derrocadas,
abreviadamente designados “Resíduos de Construção e Demolição” ou “RCD”,
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha,
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação. Através desta legislação
foi lançada a primeira de uma série de medidas legislativas e normativas no sentido de se
colmatarem lacunas de conhecimento, e de se promover a aplicação da hierarquia de
resíduos.
Os produtores e os operadores de gestão de RCD devem dar ainda cumprimento às
disposições legais aplicáveis aos fluxos específicos de resíduos contidos nos RCD,
designadamente os relativos aos resíduos de embalagens e equipamento elétrico e
eletrónico, óleos usados, pneus usados e resíduos contendo polibifenilos policlorados
(PCB).
A área de estudo é servida por diversos operadores de gestão de resíduos não urbanos,
cuja listagem pode ser consultada no site da APA (www.apambiente.pt), podendo ser
selecionado o operador que melhor se adapta às necessidades através da escolha do
tipo de Resíduo, código LER e área geográfica.
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8.3.3

Embalagens e Resíduos Embalagens

As embalagens e resíduos de embalagens são todos e quaisquer produtos feitos de
materiais de qualquer natureza utilizados para conter, proteger, movimentar, manusear,
entregar e apresentar mercadorias, tanto matérias-primas como produtos transformados,
desde o produtor ao utilizador ou consumidor, incluindo todos os artigos “descartáveis”
utilizados para os mesmos fins.
A gestão de embalagens e resíduos de embalagens em Portugal encontra-se regulada
pelo Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro (Unilex).
A legislação que regula o fluxo das embalagens e resíduos de embalagens tem por base
o princípio da responsabilidade alargada do produtor. Desta forma é atribuída, total ou
parcialmente, ao produtor do produto, ao embalador e ao fornecedor de embalagens de
serviços, a responsabilidade financeira ou financeira e operacional da gestão da fase do
ciclo de vida dos produtos quando estes atingem o seu fim de vida e se tornam resíduos.
Os intervenientes no ciclo de vida do produto, desde a sua conceção, fabrico,
distribuição, comercialização e utilização até ao manuseamento dos respetivos resíduos,
são corresponsáveis pela sua gestão, devendo contribuir, na medida da respetiva
intervenção e responsabilidade, para o funcionamento dos sistemas de gestão.
Em conformidade com o Unilex, o produtor do produto, os embaladores e os
fornecedores de embalagens de serviço é responsável pela recolha, transporte e destino
final adequado dos resíduos de embalagens, devendo esta responsabilidade ser
transferida para uma entidade gestora de um sistema individual ou integrado, nos termos
do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 9.º ou do artigo 10.º, respetivamente, do Unilex.
A responsabilidade do produtor de embalagens, pelo destino adequado dos resíduos de
embalagens, só cessa mediante a entrega dos mesmos, por parte deste ou da entidade
gestora, a uma entidade devidamente autorizada e ou licenciada para a sua valorização.
No âmbito de um sistema integrado, a responsabilidade do produtor do produto, o
embalador ou o fornecedor de embalagens de serviço é transferida para uma entidade
gestora do fluxo em causa, mediante o pagamento dos valores de prestações financeiras
para entidade gestora. A aplicação do Princípio da Responsabilidade Alargada do
Produtor está em vigor em Portugal desde 1997, quando a primeira entidade gestora de
fluxos específicos de resíduos foi licenciada.
A implementação das medidas e ações definidas na legislação portuguesa que regula a
gestão do fluxo das embalagens e resíduos de embalagens concretizou-se através do
licenciamento da entidade gestora Sociedade Ponto Verde, em 1997, para gestão de um
sistema integrado de embalagens e resíduos de embalagens (SIGRE).
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Atualmente, a par da Sociedade Ponto Verde existem mais três entidades gestoras
licenciadas em Portugal para a gestão de embalagens e resíduos de embalagens, que
são:
•

Novo Verde – entidade licenciada para gestão de um sistema integrado de
embalagens e resíduos de embalagens (SIGRE);

•

VALORMED – entidade licenciada para gestão de um sistema integrado de
embalagens e resíduos de embalagens e medicamentos (SIGREM);

•

SIGERU – entidade licenciada para gestão de um sistema integrado de
embalagens e resíduos de embalagens em agricultura (VALORFITO).

De referir que, no âmbito do sistema integrado de gestão de embalagens e resíduos de
embalagens, as entidades gestoras descritas encontram-se sujeitas aos princípios e
objetivos de gestão preconizados no Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro.

8.3.4

Óleos Usados

De acordo com o Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro (Unilex), que veio
revogar o Decreto-lei n.º 153/2003, de 11 de julho, os óleos usados são quaisquer
lubrificantes, minerais ou sintéticos, ou óleos industriais que constituam resíduos,
designadamente os óleos usados dos motores de combustão e dos sistemas de
transmissão, os óleos lubrificantes usados e os óleos usados para turbinas e sistemas
hidráulicos.
O mesmo decreto estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de óleos e
óleos usados, e tem por base o princípio da responsabilidade alargada do produtor.
Desta forma é atribuída, total ou parcialmente, ao produtor do produto, ao embalador e ao
fornecedor de embalagens de serviços, a responsabilidade financeira ou financeira e
operacional da gestão da fase do ciclo de vida dos produtos quando estes atingem o seu
fim de vida e se tornam resíduos.
Os intervenientes no ciclo de vida do produto, desde a sua conceção, fabrico,
distribuição, comercialização e utilização até ao manuseamento dos respetivos resíduos,
são corresponsáveis pela sua gestão, devendo contribuir, na medida da respetiva
intervenção e responsabilidade, para o funcionamento dos sistemas de gestão.
Em conformidade com o Unilex, o produtor do produto, os embaladores e os
fornecedores de embalagens de serviço é responsável pela recolha, transporte e destino
final adequado dos resíduos de embalagens, devendo esta responsabilidade ser
transferida para uma entidade gestora de um sistema individual ou integrado, nos termos
do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 9.º ou do artigo 10.º, respetivamente, do Unilex.
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A responsabilidade do produtor de óleos, pelo destino adequado dos resíduos de óleos
usados, só cessa mediante a entrega dos mesmos, por parte deste ou da entidade
gestora, a uma entidade devidamente autorizada e ou licenciada para a sua valorização.
No caso específico dos óleos usados, o operador responsável pela recolha ou pelo
transporte deste resíduo fica obrigado, aquando da recolha junto do produtor de óleos
usados, a respeitar o procedimento de amostragem previsto no artigo 51.º do Unilex.
As operações de gestão de óleos usados estão sujeitas à seguinte hierarquia:
a)

Regeneração;

b)

Outras formas de reciclagem;

c)

Outras formas de valorização.

Os produtores de óleos devem adotar as medidas tidas por necessárias para que sejam
garantidos os princípios de gestão e a hierarquia de operações de gestão acima
definidas.
Os produtores de óleos são responsáveis pelo circuito de gestão dos óleos usados.
Sendo que os produtores de óleos usados são responsáveis pela sua correta
armazenagem e encaminhamento para o respetivo circuito de gestão.
Presentemente, encontra-se licenciada uma entidade gestora de óleos usados tendo a
licença sido atribuída através do Despacho n.º 4383/2015, de 30 de abril: SOGILUB –
Sociedade de Gestão Integrada de óleos Lubrificantes usados, Lda.
A ECOLUB assegura a recolha de óleos lubrificantes usados a nível nacional nas
instalações dos respetivos produtores. Em cada área, a coordenação da recolha,
transporte e armazenagem dos óleos lubrificantes usados é efetuada por uma das
seguintes empresas: Apicius - Reciclagem de Resíduos, Lda., Carmona, Correia &
Correia, José Maria Ferreira & Filhos, Palmiresíduos - Combustíveis e Resíduos, Lda.,
Safetykleen e Sisav.
Na área em estudo essa recolha e transporte é assegurada pela empresa Correia &
Correia.

8.3.5

Pilhas e Outros Acumuladores Usados

A gestão das pilhas e acumuladores é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 152-D/2017,
de 11 de dezembro (Unilex), que revoga o Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de
janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18-A/2009, de 6 de março, e
alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 266/2009, de 29 de setembro, 73/2011, de 17 de junho,
e 173/2015, de 25 de agosto, que estabelece o regime de colocação no mercado de
pilhas e acumuladores e o regime de recolha, tratamento, reciclagem e eliminação dos
respetivos resíduos, revogando o Decreto-Lei n.º 62/2001, de 19 de fevereiro, e as
Portarias n.ºs 571/2001 e 572/2001, de 6 de junho.
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O Unilex aplica-se a todo o tipo de pilhas e acumuladores, independentemente da sua
forma, peso, materiais constituintes ou utilização, unicamente com exceção das pilhas e
acumuladores utilizados em aparelhos associados à defesa e segurança do Estado e
aparelhos concebidos para serem enviados para o espaço.
Relativamente ao fluxo específico de resíduos de pilhas e acumuladores, este diploma dá
particular destaque à necessidade de redução da quantidade de substâncias perigosas
incorporadas nas pilhas e acumuladores, em especial dos metais pesados mercúrio,
cádmio e chumbo, proibindo a comercialização de pilhas e acumuladores que contenham
estes elementos acima de determinados valores de concentração.
Preconiza também um melhor desempenho ambiental por parte dos agentes económicos
que intervêm no ciclo de vida das pilhas e acumuladores, corresponsabilizando todos os
intervenientes, desde os fabricantes destes produtos aos operadores de gestão dos
resíduos resultantes, na medida da respetiva intervenção.
Neste contexto, estabelece a responsabilidade alargada do produtor, atribuindo-lhe a
obrigação de assegurar a recolha seletiva, o tratamento, a reciclagem e a eliminação dos
resíduos de pilhas e acumuladores, permitindo-lhe optar por um sistema individual ou por
um sistema integrado, transferindo, neste caso, a sua responsabilidade para a respetiva
entidade gestora do sistema integrado de gestão de pilhas e acumuladores.
Outras disposições estabelecidas passam pelo registo centralizado dos produtores de
pilhas e acumuladores junto da APA, I.P., que passará a gerir este registo (SILIAMB),
pela garantia de que os fabricantes concebem aparelhos de modo a que os resíduos de
pilhas e acumuladores possam ser facilmente, e de forma segura, removidos por
profissionais qualificados, e devidamente acompanhados de instruções, pela clarificação
dos circuitos de recolha destes resíduos provenientes de utilizadores particulares e não
particulares, bem como pela introdução do mecanismo de compensação entre entidades
gestoras.
Os produtores de Pilhas e Acumuladores têm as seguintes obrigações:
•

Providenciar o financiamento da gestão de resíduos de Pilhas e Acumuladores
podendo, para o efeito, optar por um sistema individual ou transferir a sua
responsabilidade para um sistema integrado licenciado;

•

Proceder ao registo de produtores de produtos no SILIAMB (plataforma de registo
de produtores da Agência Portuguesa do Ambiente);

•

Assegurar as obrigações de marcação das Pilhas e Acumuladores.

Em Portugal existem, atualmente, 5 entidades gestoras de resíduos de pilhas e
acumuladores com diferentes âmbitos de atuação:
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•

Ecopilhas – Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e Acumuladores, Lda.:
assegura a gestão de um sistema integrado de gestão de resíduos de pilhas e
acumuladores portáteis e de alguns tipos de baterias e acumuladores industriais

•

VALORCAR – Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de Vida, Lda.: exerce a
gestão de um sistema integrado de resíduos de baterias e acumuladores para
veículos automóveis e de alguns tipos de baterias e acumuladores industriais.

•

Amb3E – Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos: exerce a gestão de um
sistema integrado de resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e de pilhas e
acumuladores industriais incorporáveis em equipamentos elétricos e eletrónicos,
tendo em conta a faculdade prevista no n.º 6 do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 6/2009, de 6 de janeiro, e o potencial de sinergias que derivam da gestão
partilhada de resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e de resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos.

•

ERP Portugal – Associação Gestora de Resíduos: exerce a gestão de um sistema
integrado de resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e de pilhas e
acumuladores industriais incorporáveis em equipamentos elétricos e eletrónicos,
tendo em conta a faculdade prevista no n.º 6 do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 6/2009, de 6 de janeiro, e o potencial de sinergias que derivam da gestão
partilhada de resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e de resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos.

•

GVB – Gestão e Valorização de Baterias, Lda.: exerce a gestão de um sistema
integrado de resíduos de baterias e acumuladores para veículos automóveis e de
alguns tipos de baterias e acumuladores industriais.

O diploma em causa prevê, ainda, o reforço da recolha seletiva de pilhas e acumuladores
portáteis, através da fixação de taxas mínimas de recolha.
Assim, de acordo com o definido no artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de
dezembro, deve ser garantida a taxa mínima de recolha de pilhas e acumuladores
portáteis de 45%.

8.3.6

Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico

O Decreto-Lei n.º 152-D/2107, de 11 de dezembro (Unilex), aprova o regime jurídico da
gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), estabelecendo
medidas de proteção do ambiente e da saúde humana, com os objetivos de prevenir ou
reduzir os impactes adversos decorrentes da produção e gestão desses resíduos,
diminuir os impactes globais da utilização dos recursos, melhorar a eficiência dessa
utilização, e contribuir para o desenvolvimento sustentável. O diploma transpôs para o
direito nacional a Diretiva n.º 2012/19/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4
de julho de 2012, relativa ao REEE, revogando o anterior Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7
de maio.
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Por seu lado, o Decreto-Lei n.º 79/2013, de 11 de junho, procedeu à transposição da
Diretiva n.º 2011/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011,
estabelecendo regras relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas
em equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE), com o objetivo de contribuir para a
proteção da saúde humana e do ambiente, incluindo uma valorização e eliminação,
ecologicamente corretas, dos REEE.
Os REEE são quaisquer EEE de que o detentor se desfaz ou tenha intenção ou a
obrigação de se desfazer, incluindo todos os componentes, subconjuntos e materiais
consumíveis que fazem parte integrante do equipamento no momento em que este é
descartado. Entende-se por EEE “os equipamentos dependentes de corrente elétrica ou
de campos eletromagnéticos para funcionarem corretamente, bem como os
equipamentos para geração, transferência e medição dessas correntes e campos, e
concebidos para utilização com uma tensão nominal não superior a 1000 V para corrente
alterna e 1500 V para corrente contínua”.
Até 14/08/2018, o Decreto-Lei n.º 152-D/2107, de 11 de dezembro, é aplicável aos EEE
cuja funcionalidade esteja refletida numa das seguintes 10 categorias (com exceção dos
que se encontram explicitamente excluídos pelo n.º 5 do artigo 2.º):
1. Grandes eletrodomésticos;
2. Pequenos eletrodomésticos;
3. Equipamentos informáticos e de telecomunicações;
4. Equipamento de consumo e painéis fotovoltaicos;
5. Equipamento de iluminação;
6. Ferramentas elétricas e eletrónicas, com exceção de ferramentas industriais fixas
de grandes dimensões;
7. Brinquedos e equipamento de desporto e lazer;
8. Dispositivos médicos ou acessórios, com exceção de todos os produtos
implantados e infetados;
9. Instrumentos de monitorização e controlo;
10. Distribuidores automáticos.

O Anexo I do Decreto-Lei contempla a lista indicativa de EEE abrangidos por cada uma
das categorias.
A legislação que regula o fluxo de REEE tem por base o princípio da responsabilidade
alargada do produtor, sendo atribuída ao produtor do EEE a responsabilidade pela sua
gestão quando este atinge o final de vida, podendo ser assumida a título individual ou
transferida para um sistema coletivo. A aplicação das medidas e ações instituídas na
legislação nacional concretizou-se através do licenciamento, em abril de 2006, das
seguintes entidades gestoras de sistemas coletivos de gestão de REEE:
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•

Amb3E – Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos: licenciada através do
Despacho Conjunto n.º 354/2006, de 27 de abril, dos Ministérios do Ambiente e da
Economia;

•

ERP Portugal – Associação Gestora de Resíduos: licenciada através do
Despacho Conjunto n.º 353/2006, de 27 de abril, dos Ministérios do Ambiente e da
Economia.

No âmbito do sistema coletivo de gestão de REEE, as entidades gestoras encontram-se
sujeitas aos princípios e objetivos de gestão estabelecidos no Decreto-Lei n.º 152D/2107, de 11 de dezembro, nomeadamente a estruturação de uma rede de recolha
seletiva, o financiamento dos custos de triagem, armazenagem, transporte, tratamento,
valorização e eliminação dos REEE depositados na rede de recolha seletiva, e o
cumprimento de metas de recolha e objetivos mínimos de valorização.
Para além da obrigação de adesão a um sistema coletivo, os produtores de EEE estão
sujeitos a obrigações de registo nos termos do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 152-D/2107,
de 11 de dezembro, de forma a tornar possível o acompanhamento e a fiscalização do
cumprimento das suas obrigações. O não cumprimento da obrigação de registo ou de
adesão a um sistema coletivo/individual implica a proibição de colocação de EEE no
mercado nacional. O registo deverá ser efetuado em plataforma SILiAmb, da APA.
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9.

SISTEMAS ECOLÓGICOS

9.1

Metodologia

No âmbito da caracterização do presente fator ambiental é efetuado um enquadramento
inicial da área de estudo, com identificação das áreas de conservação da natureza
existentes. Seguidamente procede-se à caracterização dos aspetos relativos à Flora e
Vegetação e à Fauna, através de uma metodologia faseada que, em primeiro lugar,
compreende a recolha de informação existentes (estudos específicos, planos de
ordenamento, publicações científicas, etc.) para a região em estudo e envolvente e,
posteriormente, a realização de diversas prospeções de campo orientadas para os
diferentes grupos biológicos.
A análise da componente de Flora e Vegetação foi efetuada com base na avaliação da
situação de referência de vários fatores ambientais (e.g. solo, clima, ocupação do solo),
recorrendo à informação de base existente para a região e zona envolvente,
nomeadamente estudos de impacte ambiental, planos de ordenamento, estudos e
análises no âmbito da flora e vegetação que se integram total ou parcialmente na área
em estudo.
A caracterização da componente de Flora e Vegetação incluiu igualmente:
-

-

-

Prospeção sistemática ao longo de todo o traçado sujeito a alargamento e
beneficiação, para identificação e confirmação das principais unidades
homogéneas de vegetação existentes na área de projeto através de
bioindicadores e respetivo enquadramento sintaxonómico, segundo critérios
florísticos, fisionómicos e ecológicos;
Prospeção expedita dos principais valores florísticos nas diferentes unidades de
vegetação homogéneas, com identificação dos taxa dominantes e taxa de maior
relevo do ponto de vista conservacionista;
O diagnóstico dos habitats definidos na Diretiva Comunitária Habitats
(92/43/CEE), transposta para Portugal pelo Decreto-lei n.º n.º 140/99, de 24 de
abril, alterado pelo Decreto-lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo
Decreto-lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, com base nos bioindicadores
presentes.

Para integração dos vários estatutos de proteção e conservação das espécies e unidades
ecológicas identificadas, procedeu-se à consulta da legislação aplicável, programas em
vigor e convenções internacionais, nomeadamente a recentemente ajustada no
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, o Decreto-lei n.º 169/2001, de 25 de
maio, que aprova a proteção ao sobreiro e o Plano Setorial da Rede Natura 2000 (ICN,
2005).
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À semelhança da flora e vegetação, a caracterização dos diferentes grupos faunísticos
seguiu uma abordagem faseada, tendo-se em primeiro lugar procedido à recolha de
informação existente para a região em estudo, nomeadamente estudos ambientais de
centrais fotovoltaicas presentes na envolvente de projeto, aos atlas publicados pelo ICNF
(anterior ICNB), bem como aos planos de ordenamento existentes para área de estudo e
envolvente (PDM, POAP, PROF, etc.).
Para além da análise bibliográfica detalhada, foram igualmente efetuados levantamentos
de campo direcionados para diferentes grupos faunísticos, nomeadamente avifauna,
herpetofauna e mamofauna. O levantamento faunístico consistiu na realização de
percursos expeditos, de forma sistemática, ao longo do traçado a alargar e beneficiar,
para identificação de taxa por observação direta visual, deteção auditiva e observação
indireta através da identificação de vestígios.
As prospeções direcionadas a flora e à fauna decorreram em janeiro de 2017.

9.2

Áreas de Conservação da Natureza

O projeto de alargamento e beneficiação da A1, entre os nós de Albergaria e Estarreja,
desenvolve-se fora de qualquer área com estatuto de conservação, enquadráveis na
Rede Natura 2000 e Rede Nacional de Áreas Protegidas (FIG. IV. 24).

FIG. IV. 24 – Áreas com Estatuto de Conservação (Fonte: ICNF)
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A área de conservação mais próxima corresponde ao Sítio Ria de Aveiro (PTCON0061),
a cerca de 2,5 km a oeste, classificada ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 45/2014, de 8 de julho. Esta última sobrepõe-se quase na íntegra à Zona de Proteção
Especial da Ria de Aveiro (PTZPE0004), classificada ao abrigo do Decreto-lei n.º 384B/99, de 23 de setembro.
A Ria de Aveiro é um sistema estuarino-lagunar constituído por uma rede de canais de
maré permanentemente ligados e por uma zona terminal com canais estreitos e de baixa
profundidade. É considerada como a zona húmida mais importante do norte do país,
albergando grande diversidade de comunidades vegetais halófilas e sub-halófilas. Estas
áreas constituem importantes locais de alimentação e reprodução para diversas espécies
de aves, albergando regularmente mais de 20 000 aves aquáticas, e um total de
173 espécies, com particular destaque para o elevado número de aves limícolas.
Importante ponto de passagem nos movimentos migratórios da avifauna, esta área
apresenta forte influência na estrutura e composição da avifauna local, mas igualmente
da comunidade presente na sua envolvente mais alargada.

9.3
9.3.1

Flora e Vegetação
Enquadramento Biogeográfico

A área de projeto situa-se na transição entre a região Eurosiberiana e Mediterrânica,
numa ampla planície de depósitos sedimentares que se estende desde o Cabo do
Mondego ao Porto. Face à ausência de uma barreira orográfica evidente na região, o
limite entre as duas regiões (eurosiberiana e mediterrânica) e, consequentemente, o seu
enquadramento biogeográfico não é evidente.
É provável, que durante todo o final do Quaternário (Holoceno) a oscilação do limite entre
os Macrobioclima temperado e mediterrânico tenha levado à alternância sucessiva da
ocupação deste território por vegetação mediterrânica e eurosiberiana. A referida
ausência de barreiras orográficas transversais ao sentido das variações climáticas e
concomitantemente das constantes migrações sucessivas de espécies mediterrânicas
(no sentido norte) e temperadas (no sentido sul), concorreram para a grande
heterogeneidade da paisagem vegetal desta zona de transição (Costa et al., 1999).
Assim, de acordo com a tipologia biogeográfica de Portugal (Costa et al., 1999), a zona
de projeto enquadra-se no superdistrito Miniense Litoral, do setor Galaico-Português
(região Eurosiberiana). Por sua vez, de acordo com a mais recente tipologia
biogeográfica da Península Ibérica (Rivaz-Martinez, 2005), o sublanço de
Albergaria / Estarreja enquadra-se no distrito Beirense Litoral, do setor Beirense (Região
Mediterrânica). De acordo com esta última tipologia o distrito Beirense Litoral estende-se
até ao Porto, ao contrário do referido na tipologia de Costa (1999), em que esta unidade
biogeográfica (subsetor) apresentava como limite norte a Ria de Aveiro.
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Atendendo aos mapas bioclimáticos elaborados por Rivaz-Martinez (2011), verifica-se
que a área de projeto se insere no ombrótipo húmido inferior e termótipo
mesmomediterrânico inferior. De acordo com Costa (1999) a parte mais Meridional do
setor Galaico-Português é, em termos bioclimáticos, um território temperado híperoceânico ou oceânico, posicionado nos andares termotemperado e mesotemperado
inferior, de ombroclima húmido a híper-húmido. A unidade biogeográfica posiciona-se por
sua vez no andar mesomediterrânico com a exceção do vale do baixo Mondego e oeste
de Coimbra que está no termomediterrânico e ombroclima sub-húmido a húmido.
Em suma, considerando as características bioclimáticas mais recentes da área de
projeto, a sua integração no distrito Beirense Litoral parece mais adequada, e portanto na
área de distribuição dos carvalhais termófilos de carvalho-roble (Quercus robur) do Rusco
aculeati-Quercetum roboris viburnetosum tini (Costa et al., 1999). Estes carvalhais
distinguem-se do seu homólogo Galaico-Português do Rusco aculeati-Quercetum roboris
pela presença de diversas plantas da Quercetea ilicis como Viburnum tinus, Arbutus
unedo, Prunus lusitanica, Olea europaea var. sylvestris, Phillyrea latifolia, Quercus x
coutinhoi, Quercus x henriquesii, Phillyrea angustifolia, Myrtus communis, Daphne
gnidium, Rhamnus alaternos, Rubia peregrina var. longifolia, Smilax aspera var.
mauritanica, Rosa sempervirens, Luzula forsteri subsp. baetica, Asparagus aphyllus,
Scilla monophyllos, entre outras (Costa et al., 2001).
A orla arbustiva do carvalhal de carvalho-roble do Rusco aculeati-Quercetum roboris
viburnetosum tini corresponde a uma comunidade endémica em que domina o azereiro
(Prunus lusitanica) da Frangulo alnae-Prunetum lusitanicae que muitas vezes se encontra
em contacto com o amial mesofítico da Scrophulario-Alnetum glutinosae.
O urzal Ulici minoris-Ericetum umbellatae é uma das etapas regressivas mais abundantes
do carvalhal. São contudo ainda visíveis algumas associações características do setor
Galaico-Português, nomeadamente tojais do Ulicetum latebracteato-minoris e Erico
umbellataea-Ulicetum micranthi.

9.3.2

Vegetação e habitats

Conforme referido anteriormente, a área de projeto pertence ao domínio do carvalhal
mesófilo de Quercus robur do Rusco aculeati-Quercetum roboris viburnetosum tini.
Todavia, estas formações são praticamente inexistentes na área de estudo, limitando-se
a pequenas franjas em orla de povoamentos florestais de produção, a sebes arbóreas em
mosaicos agrícolas, ou ainda em pequenas bolsas florestais reliquiais.
A regressão da vegetação climácica na área de estudo encontra-se essencialmente
associada à ação humana, em particular às atividades silvícolas e agrícolas, que
moldaram a paisagem atual. Verifica-se assim o predomínio de duas unidades de
vegetação principais, nomeadamente povoamentos florestais de eucalipto (Eucalyptus
globulus) e comunidades nitrófilas e ruderais associadas a áreas agrícolas.

190
Capítulo IV
fevereiro 2018

A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja
EIA – Volume 2 – Relatório Síntese
Rev.01

Subsistem contudo algumas etapas subseriais do carvalhal de Quercus robur,
nomeadamente urzais do Ulici minoris-Ericetum umbellatae e do Erico umbellataePterospartetum tridentati, e tojais do Ulicetum latebracteato-minoris e Ulici micranthiPterospartetum.
Com base nas observações de campo das espécies e comunidades vegetais presentes
nos diferentes tipos de ocupação do solo e unidades de paisagem, foram descriminadas
seis unidades de vegetação distintas, das quais duas são classificadas como de habitats
naturais ou seminaturais, e de quatro de habitats artificializados (FIG. IV. 25).
Para a área de estudo do projeto de alargamento e beneficiação da A1, no sublanço
Albergaria / Estarreja, encontram-se presentes as seguintes unidades de vegetação:

•

Povoamento de eucalipto
Esta unidade consiste, no essencial, a monocultura de (Eucalyptus globulus),
sendo esta a espécie de maior cobertura. Podem igualmente surgir outras
espécies de produção florestal, de forma pontual, como o pinheiro-bravo (Pinus
pinaster) ou acácia-da-austrália (Acacia melanoxylon).
Esta unidade integra plantações recentes, bem como povoamentos maduros.
Estas duas subunidades diferem, para além do porte dos eucaliptos, no grau de
cobertura do subcoberto. No caso das plantações recentes, na sequência de uma
mobilização acentuada do solo, o subcoberto é pobre, ocupado por espécies
essencialmente ruderais, de cobertura esparsa, com áreas importantes de solo
nu. Nas plantações mais antigas, desenvolveu-se um subcoberto importante,
constituído essencialmente por espécies arbustivas de baixo porte, que se
caracterizam pela combinação de várias espécies, como Erica umbellata, Erica
cinerea, Erica ciliaris, Calluna vulgaris, Ulex minor, Ulex europaeus susp.
latebracteatus, Ulex micranthus, Cistus psilosepalus, Cistus salviifolius, Halimium
ocymoides, Tuberaria guttata, Pterospastum tridentatum, entre outras.
O subcoberto é assim enquadrável nos urzais Ulici minoris-Ericetum umbellatae e
do Erico umbellatae-Pterospartetum tridentati, bem como em tojais do Ulicetum
latebracteato-minoris e Ulici micranthi-Pterospartetum. Para além dos urzais e
tojais, identificam-se ainda comunidades dominadas pelo feto-dos-montes
(Pteridium aquilinum) da Cytisetea scopario-Striati.
Esta unidade de vegetação constitui-se como dominante para toda a área de
estudo, em particular a sul, entre o rio Jardim e o Nó de Albergaria. Encontra-se
igualmente presente ao longo do vale do rio Antuã e junto ao Nó de Estarreja.
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Foto 16 – Povoamento de eucalipto

Tratando-se de um habitat artificializado, esta unidade de vegetação não é
enquadrável em nenhum habitat natural ou seminatural da Diretiva Habitat.
Importa contudo referir que algumas comunidades arbustivas presentes no
subcoberto são características do habitat 4030 Charnecas secas europeias, mais
precisamente no habitat 4030pt3 urzais, urzais-tojais e urzais-estevais
mediterrânicos não litorais, nomeadamente onde se verifica a predominância de
Erica umbellata, Pterospartum tridentatum, Ulex minor, entre outros. Os
povoamentos onde Ulex europaeus subsp. latebracteatus é dominante ou codominante, no subcoberto, são igualmente característicos do habitat 4030pt2
tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais.

•

Povoamento de Pinus spp.
De reduzida expressão na área de estudo, esta unidade de vegetação
corresponde a plantações maduras de diferentes espécies de pinheiro
(predominantemente pinheiro-bravo).

Foto 17 – Povoamento de Pinus pinaster
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As unidades correspondentes a plantações de pinheiro-bravo apresentaram
contudo um subcoberto mais pobre que nas zonas de eucaliptal, sendo evidente
indícios de limpezas recentes de mato. Verificam-se contudo alguns
bioindicadores das comunidades arbustivas que poderão ter estado presente no
local, como é o caso de Erica umbellata, Agrostis curtisii, Calluna vulgaris, Ulex
minor, ou seja, comunidades em tudo semelhantes às verificadas em subcoberto
de eucaliptal.
As duas únicas parcelas desta unidade encontram-se presente na envolvente ao
vale do rio Antuã, não sendo nenhuma delas enquadráveis em habitats naturais
ou seminaturais da Diretiva Habitat.

•

Povoamento de choupo
Correspondem a monoculturas de choupo-negro (Populus nigra) em solos
húmidos, com subcoberto predominantemente herbáceo, ocupado por espécies
maioritariamente ruderais. Surge exclusivamente no vale do rio Antuã, podendo
por vezes entrar em contacto com elementos vestigiais da outrora galeria ripícola
do rio Antuã (que testemunha a presença pontual de salgueiros e amieiros).
À semelhança dos povoamentos de eucalipto e pinheiro-bravo, estas referidas
plantações de choupo-negro não são enquadráveis em habitats naturais ou
seminaturais da Diretiva Habitat.

Foto 18 – Povoamento de Choupo
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•

Bosque mesófilo de carvalho-roble
Embora com reduzida expressão na área de estudo, esta unidade testemunha a
outrora vegetação natural climatófila dominante na região. Estas zonas
dominadas por Quercus robur surgem geralmente em orla de povoamentos
florestais de produção de grande dimensão, sendo rara a presença de zona de
bosques mais expressivas.

Foto 19 – Bosque mesófilo de carvalho-roble

Estas unidades de reduzida expressão apresentam para além do Quercus robur
(dominante) outras espécies, como Ruscus aculeatus, Laurus nobilis, Pyrua
cordata, Crataegus monogyna, Frangula alnus, Hedera ibernica, Pteridium
aquilinum, Hedera helix, Athyrium filix-femina, Digitalis purpurea, Arbutus unedo,
entre outros.
Estas áreas de bosque encontram-se em particular associadas ao vale do rio
Antuã, contactando por vezes com as margens do deste rio ocupado
essencialmente por amieiros e salgueiros. Saliente contudo que o troço do rio
Antuã presente na área de estudo apresenta atualmente uma vegetação ripícola
bastante alterada e fragmentada, com progressiva ocupação por espécies
invasoras e, igualmente, plantações de choupo-negro. Permanecem apenas
alguns elementos florísticos fragmentados que testemunham os amiais ripícola
outrora existente nas suas margens.
A maioria das parcelas ocupadas por esta unidade de vegetação encontram-se
muito fragmentadas, e portanto, não enquadráveis na Diretiva Habitat. Destaca-se
contudo a presença de um bosque relativamente bem conservado, na encosta
norte do rio Antuã, a montante do viaduto da A1, que é enquadrável no habitat
9230pt1 Carvalhais de Quercus robur.
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•

Tojal e urzal-tojal
Embora abundantes em espaços florestais de produção dominados por eucalipto,
esta unidade, por si só, não é frequente na área de estudo. Consiste
essencialmente a zonas de orla de espaços florestais de produção, ou mesmo de
zonas ocupadas por carvalho-roble, em particular em zonas depressionárias e
vales de pequenas linhas de água.

Foto 20 – Tojal e urzal-tojal

Correspondem a comunidades arbustivas rasteiras caracterizadas pela
combinação de várias espécies, como Erica umbellata, Erica cinerea, Erica
ciliaris, Calluna vulgaris, Ulex minor, Ulex europaeus susp. latebracteatus, Ulex
micranthus, Cistus psilosepalus, Cistus salviifolius, Halimium ocymoides,
Tuberaria guttata, Pterospastum tridentatum, entre outras. Surgem igualmente
numerosas gramíneas como Agrostis curtisii e Pseudarrhenatherum longifolium.
Estas comunidades são enquadráveis em habitats naturais e seminaturais da
Diretiva Habitat, nomeadamente no habitat 4030pt3 urzais, urzais-tojais e urzaisestevais mediterrânicos não litorais, contudo, verifica-se a progressiva ocupação
por espécies ruderais como Rubus ulmifolius e Pteridium aquilinum, e espécies
invasoras como Acacia dealbata e Acacia melanoxylon.

•

Comunidades nitrófilas e ruderais
Consistem na segunda unidade homogénea mais importante na área de estudo,
consistindo em várias combinações herbáceas presentes, na sua maioria em
espaços agrícolas (zonas de pousio, beira de estradas, limite de parcelas
agrícolas, linhas de água), mas igualmente na envolvente da autoestrada e
respetivos taludes.
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Correspondem a comunidades nitrófilas ou ruderais anuais enquadráveis na
Stellarietea mediae, Sisymbretalia officinalis e Geranio purpurei-Cardaminetea
hirsutae. Destacam-se várias espécies como Geranium molle, Galactites
tomentosus, Plantago lanceolata, Plantago major, Plantago coroponus, Fumaria
officinalis, Briza maxima, Mentha suevolens, Urtica dioica, Trifolium angustifolia,
Chamaemelum mixtum, Dittrichia viscosa subsp. viscosa, entre outras várias.
Estas comunidades não são enquadráveis em habitats naturais ou seminaturais
da Diretiva Habitats.

Foto 21 – Prados nitrófilos e ruderais

9.3.3

Flora

A área de projeto encontra-se inserida numa paisagem fortemente marcada pelas
atividades silvícolas (produção de madeira de eucalipto) e agrícolas (culturas temporárias
de regadio que inclui a produção de milho e pastos, como azevém e triticale). Tal se
traduz por uma diversidade florística reduzida e de reduzido interesse conservacionista.
Encontram-se assim descritas como de ocorrência potencial (Albuquerque A., Almeida
J.D., Araújo P.V., Alves P., Amorim S., Carapeto A., Caperta A., Faria R., Lourenço J.,
Gomes C.T., Lopes L., 2018), para a área de estudo, e envolvente alargada, um total de
12 espécies RELAPE (Quadro IV. 33).
Na sua maioria, as espécies RELAPE correspondem a endemismos ibéricos, a sua
maioria de distribuição alargada e abundante no território nacional. É contudo de destacar
um endemismo lusitânico, o qual integra o anexo V da Diretiva Habitat, nomeadamente
Anarrhinum longipedicellatum. Destaque ainda para Narcissus triandrus susp. pallidulus,
constante do anexo V da mesma Diretiva.
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Quadro IV. 33 – Espécies RELAPE potencialmente ocorrentes na área de estudo
Família

Taxon

Grau de
Endemismo

Naturalidade

Amaryllidaceae

Narcissus bulbocodium subsp.
bulbocodium

Autóctone

Amaryllidaceae

Narcissus triandrus subsp. pallidulus

Autóctone

Península
Ibérica

Thapsia minor

Autóctone

Península
Ibérica

Ruscus aculeatus

Autóctone

Asteraceae

Lepidophorum repandum

Autóctone

Península
Ibérica

Asteraceae

Picris hieracioides subsp. longifolia

Autóctone

Península
Ibérica

Boraginaceae

Echium rosulatum subsp. rosulatum

Autóctone

Península
Ibérica

Boraginaceae

Omphalodes nitida

Autóctone

Península
Ibérica

Ericaceae

Rhododendron ponticum subsp.
baeticum

Autóctone

Península
Ibérica

Juncaceae

Luzula sylvatica subsp. henriquesii

Autóctone

Península
Ibérica

Plantaginaceae

Anarrhinum longipedicellatum

Endémica

Portugal

Plantaginaceae

Linaria triornithophora

Autóctone

Península
Ibérica

Apiaceae
Asparagaceae

Diretiva
Habitat
Anexo V
Anexo
IV

Anexo V

Anexo V

Os levantamentos expeditos de campo ao longo das unidades de vegetação presentes
na área de estudo permitiram identificar apenas uma das espécies listadas no
Quadro IV. 33, nomeadamente Ruscus aculeatus, em área de bosque de Carvalho-roble.
Apesar de constar no anexo V da Diretiva Habitats, Ruscus aculeatus não se encontra
contudo ameaçado, distribuindo-se de forma alargada pelo território nacional.
Saliente-se contudo que os levantamentos realizados permitiram ainda a identificação de
dois endemismos ibéricos (Anexo 7.1 do Volume 3 – Anexos), designadamente Ulex
europaeus subsp. latebracteatus e Ulex micranthus, ambas de grande representatividade
no território nacional.
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9.4

Fauna

A caracterização das principais unidades de vegetação, para a área de estudo
considerada, possibilitou a identificação dos principais biótopos ocorrentes. Da análise da
FIG. IV. 25 verifica-se uma elevada homogeneidade de biótopos para a área de estudo,
que consiste essencialmente em floresta de produção (eucalipto) e espaços agrícolas
com culturas temporárias de regadio (milho, azevém, triticale, etc.).
Esta homogeneidade de biótopos traduz-se num elenco faunístico pobre, dominado por
espécies comuns e cosmopolitas.
A proximidade da área de estudo à Ria de Aveiro confere-lhe contudo algum interesse,
principalmente do ponto de vista avifaunístico, como local de passagem temporário,
nomeadamente de acesso aos espaços húmidos e bosques paludosos daquele
ecossistema.

9.4.1

Avifauna

De acordo com o Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (INCB, 2008), encontram-se
referenciadas para as quadrículas UTM NF30, 31, 40 e 41, na qual se insere o projeto,
um total de 93 espécies passíveis de nidificarem na região, das quais oito constituem
aves de rapina: Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), Águia-cobreira (Circaetus gallicus),
Águia-sapeira (Circus aeruginosus), Milhafre-preto (Milvus migrans), Ógea (Falco
subbuteo), Peneireiro (Falco tinnunculus), Mocho-galego (Athene noctua), Coruja-domato (Strix aluco) e Coruja-das-torres (Tyto alba).
Das espécies identificadas para as referidas quadrículas, 14 são classificadas como de
ameaçadas pelo Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal, nomeadamente a Águiacobreira (Circaetus gallicus), Águia-sapeira (Circus aeruginosus), Zarro (Aythya ferina),
Garça-vermelha (Ardea purpurea), Garçote (Ixobrychus minutus), Noitibó-cinzento
(Caprimulgus europaeus), Ógea (Falco subbuteo), Taralhão-cinzento (Muscicapa striata),
Maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos), Gaivinha-dos-paus (Chlidonia hybrida),
Rouxinol-dos-caniços
(Acrocephalus
scirpaceus),
Cigarrinha-ruiva
(Locustella
luscinioides), Toutinegra-tomilheira (Sylvia conspicillata) e Colhereiro (Platalea
leucorodia).
Das espécies anteriormente citadas nove encontram-se muito ameaçadas,
designadamente Águia-sapeira (Circus aeruginosus), Zarro (Aythya ferina), Garçote
(Ixobrychus minutus), Noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus), Ógea (Falco subbuteo),
Maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos) e Cigarrinha-ruiva (Locustella luscinioides), com
estatuto de Vulnerável, Garça-vermelha (Ardea purpurea), com estatuto de Em Perigo, e
Gaivinha-dos-paus (Chlidonia hybrida), com estatuto de Criticamente em Perigo.
Saliente-se contudo que grande parte destas espécies correspondem a espécies
limícolas, pelo que a probabilidade de utilização da área de reprodução para fins
reprodutivos é extremamente reduzida. Não é contudo de descartar a hipótese de
utilização temporária da área de estudo aquando das respetivas migrações.
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Relativamente a fenologia das espécies referenciadas para a região, a maioria são
residentes, com um total de 57 espécies (Quadro IV. 34). Algumas destas espécies
apresentam reforços populacionais no período do inverno, mais precisamente nove
espécies.
Destacam-se ainda numerosas espécies migradoras, com presença no território no
período de reprodução, nomeadamente 30 espécies. O número de espécies
exclusivamente invernantes é mais reduzido, registando-se apenas quatro taxa. Salientese ainda a presença potencial de duas espécies não indígenas, designadamente o Bicode-lacre (Estrilda astrild) e o Arcebispo (Euplectes afer).
Como se pode verificar as espécies de maior valor conservacionista são maioritariamente
migradores reprodutores, muitos dos quais espécies limícolas que se reproduzem na Ria
de Aveiro, sendo a sua ocorrência na área de estudo pouco provável, e apenas de
passagem.
Quadro IV. 34 – Fenológica da comunidade avifaunística
Taxon
N.º total de espécies
N.º de espécies ameaçadas

(1)

N.º de espécies muito ameaçadas

(2)

R

MN

V

57

30

4

2

11

1

2

6

1

R: residente; MN: migrador nidificante; V: Visitante;
1
Espécie ameaçada: classificadas como NT, VU, EN ou CR pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ICN, 2006);
2
Espécie muito ameaçada: classificadas como VU, EN ou CR pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ICN, 2006);
3
Espécies Residentes com reforços importantes de população no inverno.

As espécies residentes classificadas como de muito ameaçadas correspondem à Águiasapeira (Circus aeruginosus) e Zarro (Aythya ferina). A primeira ocorre, no território
nacional, junto à faixa litoral, nos estuários, rias, lagoas e pauis ou sapais de troços
terminais de rios, maioritariamente em quatro zonas: Ria de Aveiro, Baixo Mondego,
estuário do Tejo e estuário do Sado.
A segunda distribui-se igualmente por várias zonas húmidas do país, em particular na
região sul, ocupando uma área muito restrita, concentrando-se no Paul do Boquilobo e no
complexo do Ludo-Quinta do Lago. As especificidades ecológicas de ambas as espécies
tornam assim a sua ocorrência para a área de estudo de muito pouco provável, não
sendo expectável mais que uma passagem ocasional, e não uma real utilização do
espaço.

A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja
EIA – Volume 2 – Relatório Síntese
Rev.01

203
Capítulo IV
fevereiro 2018

Os levantamentos de campo efetuados permitiram a identificação de um total de 18
espécies repartidos pelos diferentes biótopos ao longo da área de estudo, embora a sua
maioria em biótopo agrícola, nomeadamente: Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo),
Cotovia-dos-bosques (Lullula arborea), Carraceiro (Bulbulcus ibis), Trepadeira (Certhia
brachydactyla), Cegonha-branca (Ciconia ciconia), Pombo-torcaz (Columba palumbus),
Gralha-preta (Corvus corone), Pega (Pica pica), Chamariz (Serinus serinus), Alvéolabranca (Motacilla alba), Pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), Chapim-carvoeiro
(Parus ater), Chapim-de-poupa (Parus cristatus), Toutinegra-de-barrete (Sylvia
atricapilla), Felosa-do-mato (Sylvia undata), Rabirruivo-preto (Phoenicurus ochruros),
Cartaxo (Saxicola torquatus) e Melro-preto (Turdus merula). Destaque para a presença
de uma espécie limícola, o Carraceiro, apesar de a mesma corresponder à mais terrestre
das garças.
É ainda de salientar que, de acordo com a cartografia de apoio do Manual de Apoio à
Análise de Projectos Relativos à Implementação de Infra-Estruturas Lineares (ICNB,
2008), a área de estudo não se insere em nenhuma zona crítica para rapinas ou outras
planadoras.
Em suma, a comunidade de aves presente na área de estudo e envolvente alargada é
maioritariamente composta por espécies residentes e sem estatuto especial de
conservação. A sua proximidade à Ria de Aveiro possibilita contudo a ocorrência de uma
maior diversidade de espécies, das quais algumas se destacam pelo seu estatuto de
conservação.

9.4.2

Herpetofauna

De acordo com o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al, 2010), são
dadas como de potencialmente ocorrentes para as quadrículas UTM NF30, 31, 40 e 41,
nas quais se insere a área de estudo, 14 espécies de anfíbios e nove espécies de répteis.
Todas as espécies foram identificadas pelo seu nome científico, nome comum, respetivas
classes fenológicas, estatutos de proteção segundo o UICN e segundo a Diretiva
79/409/CEE (Anexo 7.2 do Volume 3 – Anexos).
Das espécies potenciais para a área de estudo, quatro encontram-se classificadas pelo
Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal como de ameaçadas, das quais três
correspondem a anfíbios, e uma a um réptil, nomeadamente: Rã-de-focinho-pontiagudo
(Discoglossus galganoi), Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica), Tritão-palmado
(Triturus helveticus) e Lagartixa de Carboneli (Podarcis carbonelli). A primeira apresenta
um estatuto de Quase Ameaçada e as restantes de Vulnerável.
Das espécies anteriormente referidas a Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus
galganoi) corresponde aquela de maior distribuição a nível nacional, sendo que se tem
vindo a registar uma maior ocorrência na zona de Aveiro. É uma espécie cosmopolita que
ocupa uma variedade de habitats. A sua dependência de massas de água paradas para a
reprodução torna contudo esta espécie vulnerável, tais como a intensificação de práticas
agrícolas ou a regularização de cursos de água. De entre as espécies consideradas de
ameaçadas, esta constitui a espécie de maior probabilidade de ocorrência.
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A Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) e Tritão-palmado (Triturus helveticus)
apresentam por sua vez uma distribuição mais restrita, e, igualmente, uma dependência
superior do meio aquático. Surgem geralmente em locais muito húmidos, de elevada
altitude, em águas límpidas e bem oxigenadas. A sua ocorrência na área de estudo será
em princípio menos provável, estando limitado as zonas mais húmidas, como cursos de
água permanentes, como é o caso do rio Antuã. As áreas agrícolas constituem
igualmente habitats potenciais, contudo, estas espécies encontram-se associadas a
práticas culturais mais extensivas e ancestrais, vendo a sua ocorrência reduzir em
espaços agrícolas intensivos.
A Lagartixa de Carboneli (Podarcis carbonelli) apresenta igualmente uma distribuição
restrita, sensivelmente associada a bacia do Vouga. Ocupa sobretudo solo, em redor de
arbustos presentes nas clareiras de carvalhais e de pinhais ou bosques mistos. Ocorre
igualmente em arbustos dunares, com particular preferência por camarinheiras (Corema
album). Embora as zonas de carvalho e pinhais sejam pouco expressivos na área de
estudo, muitas áreas de povoamentos de eucalipto apresentam clareiras com matos
rasteiros abundantes. A sua ocorrência é portanto possível para a área de estudo.
Os levantamentos de campo, realizados em janeiro, permitiram apenas a identificação de
espécimes pertencentes ao grupo faunístico dos anfíbios, nomeadamente rã-verde
(Pelophylax perezi) e sapo-comum (Bufo bufo).

9.4.3

Mamíferos

De acordo com o Guia dos Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, Açores e
Madeira (Palmeirim, J.M. et al, 1999) (Anexo 7.2 do Volume 3 – Anexos), encontram-se
referenciadas para a quadrícula 50x50 km onde o projeto se insere, 21 espécies de
mamíferos terrestres passíveis de ocorrer, das quais apenas o Coelho-bravo
(Oryctolagus cuniculus) é classificado como de Ameaçado pelo Livro Vermelho de
Vertebrados de Portugal (Quase Ameaçado).
De acordo com o Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (Rainho, A. et al, 2003)
(Anexo 7.2 do Volume 3 – Anexos), encontram-se referenciadas para as quadrículas
onde se insere o projeto seis espécies, nomeadamente, Morcego-anão (Pipistrellus
pipistrellus), Morcego de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), Morcego-pigmeu (Pipistrellus
pygmaeus), Morcego-arborícola-pequeno (Nyctalus leisleri), Morcego-negro (Barbastrella
barbastellus) e Morcego-rato-grande (Myotis myotis). Este último apresenta um estatuto
de conservação de Vulnerável.
O Morcego-rato-grande constitui uma das maiores espécies europeias de morcego,
sendo a maior do género Myotis. Em Portugal Continental é relativamente frequente nas
regiões norte e centro (Palmeirim et al. 1999). A população portuguesa é constituída por
menos de 10 000 indivíduos agrupados, durante a época de criação, em menos de duas
dezenas de colónias. Após um declínio drástico entre os anos 50 e 70, as populações de
morcego-rato-grande parecem ter estabilizados, embora em níveis bastante baixos
(Stulz, 1999). Cria exclusivamente em abrigos subterrâneos, e caça em geral em zonas
arborizadas, principalmente na ausência de coberto arbustivo.
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Embora não dominantes, verifica-se a presença de numerosos espaços florestais, alguns
deles de coberto arbustivo pouco desenvolvido (em particular espaços florestais de
produção de pinheiro-bravo), pelo que a ocorrência desta espécie é possível.
De acordo com a cartografia de apoio do Manual de Apoio à Análise de Projectos
Relativos à Implementação de Infra-Estruturas Lineares (ICNB, 2008), a área de estudo
não se insere em nenhuma zona crítica para quirópteros.

9.4.4

Ictiofauna

De acordo com a Carta Piscícola Nacional (Ribeiro F. et al, 2007) é possível a ocorrência,
para a área de estudo, mais particularmente para o rio Antuã, um total de sete espécies,
nomeadamente: Verdemã-comum (Cobitis paludica), Ruivaco (Achondrostoma
oligolepis), Barbo-comum (Luciobarbus bocagei), Boga do Norte (Pseudochondrostoma
duriensis), Bordalo (Complexo Squalius alburnoides), Escalo do Norte (Squalius
carolitertii) e Salmo trutta fario (Truta-de-rio).
Das espécies anteriormente referidas apenas o Bordalo é classificado como de
ameaçado, com um estatuto de Vulnerável. Saliente-se ainda a presença de três
migradores potamódromos, nomeadamente o Barbo-comum, Boga do Norte e Truta-derio.
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10. PAISAGEM
10.1 Metodologia
Para compreender os aspetos paisagísticos mais relevantes da zona de intervenção do
projeto, recorreu-se a uma metodologia de análise visual baseada nos parâmetros de
qualidade e de absorção visual, no sentido de se identificar a sensibilidade da paisagem
em causa e assim avaliar o impacte da introdução de novos elementos na paisagem, com
o alargamento do sublanço da A1 existente.
A área de estudo foi definida com base nos critérios de acuidade visual e de forma,
constituindo um “buffer”, equidistante, em torno do projeto, com a dimensão de 3 km,
respeitando assim o valor padrão normalmente reconhecido para os limites de acuidade
visual (3-4 km).
Nesta área procedeu-se em seguida ao estudo dos elementos visuais condicionantes da
paisagem, de forma a definir e fundamentar a definição de unidades de paisagem,
elaboradas e pormenorizadas a partir do estudo efetuado para Portugal Continental
(Cancela D’Abreu et al., 2002), do seu valor cénico e qualidade visual, bem como a
determinação da sua sensibilidade e capacidade de absorção visual face às alterações
decorrentes da construção e exploração do projeto e, assim, permitir a identificação e
avaliação dos impactes visuais previsíveis.

10.2 Caracterização da Paisagem na Área de Influência do Projeto
A paisagem é entendida como a expressão das ações humanas sobre um determinado
sistema biofísico, constituindo uma entidade mutável. A sua análise implica o
conhecimento dos fatores intrínsecos da paisagem (de âmbito biofísico, como a geologia,
o relevo, os recursos hídricos, entre outros) e dos fatores extrínsecos, relacionados com
os aspetos de ordem sociocultural que atuam sobre o sistema biofísico e se refletem em
diferentes formas de apropriação do território, concorrendo para a caracterização da
paisagem.
O Sublanço da A1 – Albergaria / Estarreja segue segundo um alinhamento geral, sulnorte, no limite do território dos concelhos de Albergaria-a-Velha e Estarreja,
encontrando-se mais especificamente implantado ao longo de uma zona com uma
envolvente florestal até mais de metade do traçado e que dá depois lugar a uma zona
agrícola, que tem a poente as grandes manchas urbanas do concelho de Estarreja
(Fermelã, Salreu e Estarreja) que se estruturam em torno da EN109, e que se ramificam
depois ao longo de várias outras estradas municipais que no sentido oeste-este, são
depois intercetadas pela A1, e já antes pela A29, outra autoestrada que segue também
paralela à A1, a oeste desta.
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Para identificar e salientar os aspetos paisagísticos mais relevantes do relevo da área de
projeto, procedeu-se à sua análise e caracterização com base na Carta Militar de
Portugal – IGeoE, folhas n.º 163, 164, 174 e 175 (Esc. 1/25.000 e suporte informático),
fotografia área e reconhecimento de campo.
Nesse sentido, elaborou-se em primeiro lugar a seguinte cartografia temática, que
permite a compreensão das principais características do relevo:
•

Hipsometria, com a área de estudo cartografada, segundo diferentes classes de
altitude para a caracterização morfológica da zona (FIG. IV. 26), a qual se reveste
de uma grande aplanamento e para melhor explicitação das suas características
implicou a constituição de classes de 10 em 10 m, desde altitudes <10 m até
> 150 m.

•

Declives, em classes que permitem identificar o(s) tipo(s) de relevo presente(s)
(FIG. IV. 27), tendo-se definindo as seguintes classes:
−

< 5% (relevo plano);

−

5 – 15% (relevo moderado);

−

15 – 25% (relevo inclinado);

−

25 – 45% (relevo muito inclinado);

−

> 45% (relevo escarpado).

Esta cartografia que se elaborou com o objetivo de realçar os aspetos morfológicos mais
relevantes presentes na área em estudo, recorreu a meios informáticos, tendo-se criado o
modelo digital de terreno com um pixel de 5 metros.
Da sua análise verifica-se a A1 se desenvolve numa zona que de ponto de vista
morfológico se apresenta, no essencial, aplanada, com reduzidas variações de cota,
sendo exceção o vale encaixado do rio Antuã com desenvolvimento este-oeste, no
sentido da drenagem em direção à Ria de Aveiro.
A grande uniformidade topográfica conduz a que as cotas oscilem suavemente entre os
110 m e os 90 m, desde o Nó de Albergaria até ao km 251+400, onde o traçado se
desenvolve na base de uma zona de relevos mais acentuados que marcam o limite do
complexo xisto-grauváquico e desçam depois suavemente para norte até ao fim do
projeto (km 257+900), entre cerca dos 90 m e os 60 m.
As linhas de água, com exceção do vale do rio Antuã, que corresponde a um desnível da
ordem de 50 m, encaixam-se em vales predominantemente pouco acentuados e com
direção geral E-W, inserindo-se na bacia hidrográfica do Rio Vouga que desagua na ria
de Aveiro, a oeste do local de desenvolvimento da autoestrada A1.
Toda a área se insere, assim, quase totalmente na classe de declives inferiores a 5%
(FIG. IV. 27), reveladora de um relevo plano. Apenas mais localizadamente e associado
aos vales das linhas de água mais encaixadas, se verificam áreas de declive moderado
(5 – 15%).
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10.3 Unidades de Paisagem
Como base para a definição das unidades de paisagem presentes na área em análise
importa ter em consideração o conceito de paisagem e o de unidade de paisagem.
Por paisagem entende-se a imagem global, dinâmica e evolutiva, abrangente de "uma
área heterogénea de território composta por um conjunto de ecossistemas interactuantes
que se repetem através dela de forma semelhante" (Forman, R.T.T e Godron, M. 1986,
p.11) e que é “resultante da combinação entre a natureza, as técnicas e a cultura do
homem” (Pitte, J.R. 1983).
Como unidade de paisagem considera-se "uma área que pode ser cartografada,
relativamente homogénea em termos de clima, solo, fisiografia e potencial biológico,
cujos limites são determinados por alterações em uma ou mais dessas características"
(Naveh e Lieberman (1994, p. 208)).
Em termos de enquadramento regional, a bacia visual da zona de intervenção abrange,
de acordo com o estudo elaborado pela Universidade de Évora, para a Direcção-Geral do
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (Cancela d’Abreu et al. 2004)(2), a
unidade de paisagem designada por Montes Ocidentais da Beira Alta (41), inserida na
região da Beira Alta e a unidade que com ela contacta a oeste, designada por Ria de
Aveiro e Baixo Vouga (56), inserida na região da Beira Litoral.
Estas unidades, definidas a uma escala reduzida (escala 1:250 000), permitem o
enquadramento da área de influência visual do projeto. Contudo, a uma escala de maior
detalhe, a análise da área de estudo requer uma definição de maior pormenor, em termos
de subunidades da paisagem, para as zonas mais próximas do projeto. Nesse sentido,
tendo por base a fotografia aérea e o reconhecimento de campo, definiram-se as
seguintes subunidades da paisagem:
•

Área de Transição da Ria de Aveiro;

•

Colinas de Albergaria a Velha.

As unidades e subunidades da paisagem referidas encontram-se cartografadas na Carta
das Unidades de Paisagem (FIG. IV. 28), apresentando-se de seguida uma descrição de
cada uma delas.

(2) – Cancela d’Abreu, A. et al., 2004 – Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal
Continental. Volume IV. DGOTDU., Lisboa.
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10.3.1 Unidades de Paisagem
Unidade de Paisagem “Montes Ocidentais da Beira Alta”
A área de projeto insere-se na sua maioria, na parte mais ocidental desta unidade de
paisagem, junto à zona de contacto com a unidade “Ria de Aveiro e Baixo Vouga”, já
incluída na região da Beira Alta e que marca o início das zonas de maiores altitudes que
se desenvolvem para nascente e que caraterizam esta região da Beira Alta.
De acordo com Cancela d’Abreu et al. 2004, a unidade de paisagem “Montes Ocidentais
da Beira Alta” é marcada por uma extensa área essencialmente de colinas com altitudes
relativamente baixas (raramente ultrapassam os 600 m), estabelecendo uma transição
clara entre a Beira Alta, de relevo acidentado e com uma paisagem bem diversificada, e a
Beira Litoral mais plana, com uma ocupação humana densa e em que os centros urbanos
e as atividades económicas dos setores secundários e terciários têm vindo a transformar
profundamente a paisagem.
Esta unidade apresenta um padrão diversificado, contudo, há um elemento que lhe
confere coerência – a predominância das matas de eucalipto e de pinhal bravo, bem
como a permanência de áreas agrícolas, com um mosaico policultural nos vales mais
abertos e na envolvente dos principais aglomerados.
No passado esta paisagem foi muito mais diversificada, com um aproveitamento agrícola
das superfícies que apresentavam um mínimo de aptidão natural (ou melhorada pelas
comunidades humanas), com extensas áreas de pastagens e algumas zonas cobertas de
matas e matos.
A florestação maciça, primeiro com pinheiro bravo e depois com eucalipto (devido aos
incêndios que destruíram esses pinhais), conduziram à atual situação de predominância
das matas de eucalipto, ocupando grandes extensões e cobrindo indiferenciadamente
encostas, cabeços e vales secundários.
A paisagem perde intensidade e ganha em monotonia, só interrompida pelos vales bem
marcados dos rios mais importantes que atravessam a unidade, nomeadamente o rio
Vouga, a sul da área de estudo e pelas áreas agrícolas que se mantêm junto aos centros
urbanos.

Unidade de Paisagem “Ria de Aveiro e Baixo Vouga”
Esta unidade traduz a realidade associada à zona da Ria de Aveiro, localizada para
poente da A1, correspondente a um sistema lagunar, limitado do lado do mar por um
cordão arenoso extenso (cerca de 50 km) e um vasto delta interior resultante das ações
de deposição dos rios Vouga, Antuã, Cértima, Águeda, entre outros.
A Ria é assim constituída por uma densa rede de canais de variada dimensão, por onde
circula a água salgada, salobra e doce.
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Trata-se de um sistema muito dinâmico, sujeito a processos biofísicos intensos, de que
se destaca o seu progressivo assoreamento, mas a Ria é também o resultado de fortes
intervenções humanas, nomeadamente pela fixação da barra e dragagem de canais para
navegação, pela construção de diques, tanques de piscicultura e de salinas.
À paisagem da Ria pode associar-se assim uma zona húmida, plana e aberta, com um
carácter amplo dominada pelo plano de água com múltiplos braços e zonas alagadas que
na envolvente contatam com extensas zonas agrícolas, surgindo do lado do mar, o
cordão dunar que separa a Ria do oceano.
Os terrenos agrícolas que beneficiam da abundância de água, fertilidade de solos e do
clima apresentam um sistema agrícola intensivo, composto, ora por extensos campos
abertos, como por um mosaico de pequenas parcelas, mas onde os incultos e os matos
vão tendo cada vez mais importância.
Uma componente importante desta paisagem é ainda o tradicional povoamento linear ao
longo das estradas.
Também na envolvente da Ria crescem centros urbanos que marcam a paisagem pela
sua dimensão e/ou importância. Em primeiro lugar, destaca-se a cidade de Aveiro, com
uma identidade muito especial devido sobretudo à sua interdependência com a Ria, mas
também Ovar, Murtosa, Estarreja, Ílhavo e Vagos.

10.3.2 Subunidades de Paisagem
A zona de desenvolvimento da A1 e a área de estudo envolvente desenvolvem-se numa
zona de charneira, de transição entre as características das zonas de maior
movimentação do relevo e ocupação florestal da Beira Alta e as zonas planas, húmidas e
com maior carater agrícola que marcam a Beira Litoral e a zona envolvente à Ria de
Aveiro.
A área de estudo comunga das características destas duas unidades, na qual se
individualizaram as seguintes subunidades, de oeste para leste:

Área de Transição da Ria de Aveiro
Na transição do sistema lagunar da Ria de Aveiro para as zonas mais interiores, o relevo
plano torna-se um pouco mais ondulado, recortado pelo encaixe de alguns vales (Jardim
e Antuã), e as cotas sobem aos 50 / 100 metros, encontrando-se as maiores manchas de
povoamento agrupado em núcleos urbanos de maior dimensão – Angeja e Estarreja –,
intercaladas por inúmeras áreas urbano-rurais de povoamento disperso estruturadas ao
longo dos eixos viários mais antigos, nomeadamente da EN109 – Fermelã, Canelas e
Salreu.
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Nesta subunidade o casario disposto em linhas estruturadas ao longo das vias de
comunicação alterna com os campos agrícolas geometrizados em parcelas de pequenas
dimensões, com predomínio de formas retangulares. Os solos férteis destas várzeas
suportam uma agricultura intensiva onde o milho desempenha um importante papel e são
compartimentados com vinha alta em latadas.
Em termos visuais apreende-se assim uma sub-unidade que correspondem a um espaço
ocupado pelos aglomerados populacionais e os respetivos campos agrícolas em torno
das vias de comunicação que irradiam da EN109 com uma orientação oeste-este e que
são também intercetadas pela A1, na área do projeto.

Foto 22 – Características das áreas planas e agrícolas com ocupação urbana a oeste da A1
que marcam presença sobretudo na área envolvente à parte final do traçado

“Colinas de Albergaria-a-Velha”
Esta subunidade corresponde a uma área de maiores altitudes que se estende para
sudeste e leste em torno da sede de concelho de Albergaria a Velha, à qual se associa
uma ocupação mais florestal que carateriza a região da Beira Alta, e que estabelece uma
clara diferença com as zonas de relevo mais plano a oeste, com uma ocupação agrícola
em pequena propriedade e uma ocupação humana de carater linear ao longo das várias
estradas que atravessam a região.
Estas áreas são sobretudo constituídas por povoamentos de eucalipto que conferem um
tom monocromático à zona.
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Foto 23 – Área envolvente à A1 na parte inicial do traçado inserida e, área de maior
movimentação do relevo e uso florestal

10.4 Qualidade Visual da Paisagem
A paisagem, para além da realidade cénica e geográfica, comporta uma vertente cultural
que não pode deixar de ser considerada como fator de qualificação do espaço.
Sendo a paisagem o resultado da interação entre as caraterísticas biofísicas,
geomorfológicas, climáticas, etc. presentes num determinado território e as ações que
sobre ele o Homem processa, reveste-se do maior interesse a sua caraterização bem
como a análise da compatibilização entre os usos presentes e/ou previstos e as
especificidades da base de suporte dessas atividades, já que a qualidade visual de uma
determinada paisagem decorre do balanço / equilíbrio entre estes dois fatores.
Dado que a qualidade visual da paisagem é, em si, um recurso natural e, como tal, não é
um bem inesgotável nem se mantém inalterável face às ações humanas que se
processam sobre o território, importa que, em Estudos de Impacte Ambiental, este aspeto
seja analisado, quantificado e incluído como mais um parâmetro a ponderar no conjunto
dos recursos biofísicos.
Embora a quantificação do valor cénico de uma paisagem tenha sempre um caráter mais
ou menos subjetivo analisaram-se e valoraram-se, de forma desagregada, alguns dos
aspetos normalmente utilizados em estudos de paisagem e que constituem os seus
componentes naturais e estruturais.
A análise e cruzamento de elementos biofísicos e de humanização da paisagem, aos
quais se atribui uma determinada valoração, tenta de certa forma minimizar a
subjetividade inerente à análise do seu valor cénico da paisagem.
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Na elaboração da Carta de Qualidade Visual da Paisagem (FIG. IV. 29) recorreu-se a
informação constante na cartografia temática elaborada para a área em estudo, bem
como ao reconhecimento de campo efetuado.
Para a elaboração desta cartografia cruzaram-se primeiramente os seguintes
parâmetros:
Relevo;
Uso do Solo.
Relativamente ao relevo, e de acordo com o comummente aceite em estudos de
paisagem, considera-se que as paisagens com qualidade visual mais elevada se
encontram relacionadas com relevos mais vigorosos, enquanto as paisagens de menor
qualidade visual correspondem a zonas de menor diversidade morfológica.
No que se refere ao uso do solo considerou-se que as áreas com qualidade visual de
valor mais elevado correspondem às áreas sociais características da região, envolvidas
pelas manchas de uso agrícola e relevo aplanado. As áreas de qualidade visual média
correspondem às extensas manchas de ocupação florestal (floresta de produção), que
não tendo um valor ecológico intrínseco, acabam contudo por conferir também uma certa
individualidade característica da região.
O valor mais baixo foi atribuído às áreas ocupadas com espaços canais, áreas industriais
e às zonas de declive mais vigorosos (Quadro IV. 35).
Quadro IV. 35 – Qualidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação
Parâmetro Analisado

Valor da Qualidade Visual
(-1)

(1)

(2)

(3)

(4)

Plano (0 a 5%)
Relevo

Moderado (5 a 15%)
Inclinado (> 15%)
Área urbana contínua
Área urbana descontinua
Área industrial
Aterro
Espaço canal

Uso do Solo

Área agrícola (culturas temporárias)
Área agrícola (culturas permanentes,
olival e pomar)
Área florestal de proteção
Área florestal de produção
Matos
Vegetação Ripícola
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A Carta de Qualidade Visual da Paisagem resultou assim do cruzamento dos valores
constantes no quadro anterior e da agregação desses resultados em três classes, de
acordo com os escalões indicados no Quadro IV. 36.
Quadro IV. 36 – Classes de Qualidade Visual da Paisagem
Ponderação

Qualidade Visual da Paisagem

<5

Baixa

5

Média

>5

Elevada

Da análise da cartografia elaborada de acordo com a metodologia descrita, verifica-se
que a área de estudo apresenta, em geral, média a elevada qualidade visual, sendo que
a parte sul, de ocupação florestal, de menor variedade cromática, texturas e espécies tem
associada uma qualidade visual média.
As áreas de elevada qualidade visual correspondem maioritariamente às zonas agrícolas,
na envolvente a parte norte do traçado, onde surge áreas de maior riqueza cromática,
com uma compartimentação da propriedade e sua divisão por elementos arbóreos e a
que se associam os núcleos urbanos tradicionais em torno das vias de comunicação.
As áreas de qualidade visual mais baixa estão de um modo geral associadas a áreas
declivosas inseridas em zonas florestais de produção e matos, espaços industriais e
espaços canais, nomeadamente.

10.5 Capacidade de Absorção Visual
Por capacidade de absorção visual, entende-se a maior ou menor aptidão que uma
paisagem possui para integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir as
suas qualidades visuais.
A Carta de Capacidade de Absorção Visual (FIG. IV. 30) foi elaborada, considerando a
sobreposição das bacias visuais geradas a partir de potenciais locais com vista sobre o
projeto, definidos com base na topografia. Esta carta permite definir as zonas em torno da
área de implantação do projeto com potencial maior capacidade de absorção visual,
correspondentes aos locais com uma menor sobreposição de bacias.
As simulações foram efetuadas considerando os seguintes parâmetros para o
observador:
2 m de altura;
360º no plano;
90º a -90º na vertical;
Raio de 3 000 m.
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No presente estudo consideraram-se como pontos potenciais de maior acessibilidade
visual, os que estão assinalados na FIG. IV. 30, e que representam os núcleos com
observadores mais próximos e/ou localizados em pontos topograficamente mais
elevados.
Para além destes pontos de visualização, num total de 72, foram também consideradas
as infraestruturas lineares mais importantes, não como pontos mas como linhas de
visualização, e que correspondem às seguintes situações:
Rodovias – A1, A25, A29, IC2/EN1, EN1-12, EN16, EN109, EN224 e EN224-3;
Povoações – Quintã; Feital; Tonce; Ervedal; Agueiro; Arrôta; Forno; Coxo S.
Sebastião; Bandeira; Outeiro da Bandeira; Falcão; Outeiro; Fojo; Contumil;
Graciosa; Canto; Beduído Enxutas; Pinhal da Cardosa; Santo Amaro; Campo;
Souto; Devesa; Santiais; Barreiro do Além; Barreiro de Cima; Barreiro do Meio;
Gandra; Covais; Soutelo; Cristelo; Casal de Bedueiro; Fontinha; Cabeço do
Picoto; Senhor do Terço; Carvalha; Santo; Carapinheira; Antuã; Senhora do
Monte; Olho de Água; Adou de Cima; Porto de Baixo; Outeiro do Coval; Paço;
Mato; Corgo; Laceiras de Cima; Balsa; Vale do Castanheiro; Canelas; Aldeia;
Entre Vinhas; Espinhal; Roxico Norte; Roxico Sul; Fermelã; Ribeiro; Arieiro;
Matinho; Deveza; Corredoura; Sobreiro; S. Marcos; Angeja; Ventosa; Lameiro;
Fontão; Mata; Picoto; Albergaria-a-Nova.
Em termos de ponderação, para a sobreposição das bacias visuais, e considerando que
uma linha corresponde a um número infinito de pontos, atribui-se peso 2 às bacias
visuais geradas a partir das infraestruturas lineares e peso 1 às bacias geradas a partir
dos pontos selecionados.
Em termos de classificação da Capacidade de Absorção Visual foram consideradas três
classes (Quadro IV. 37), definidas em função da sobreposição de bacias visuais:
Quadro IV. 37 – Classificação da Capacidade de Absorção Visual
Sobreposição de Bacias
Visuais

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem

<7

Elevada

7-14

Média

> 14 (até 43)

Baixa

É de salientar que esta análise é baseada exclusivamente na morfologia do terreno, não
integrando a vegetação do andar arbóreo e elementos construídos, o que poderá originar
zonas com menor capacidade de absorção do que as realmente existentes.
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Efetivamente as bacias visuais geradas apenas com base no modelo digital do terreno
são, à partida, bastante mais amplas do que se verifica na realidade e no terreno, uma
vez que a vegetação e os elementos construídos constituem limites visuais que tornam
não visíveis áreas que quando se considera exclusivamente a morfologia ficam
englobadas na bacia visual gerada a partir de um determinado ponto.
Da análise da cartografia, elaborada de acordo com a metodologia descrita, verifica-se
que a área do projeto apresenta uma grande sobreposição de bacias visuais (capacidade
de absorção baixa a média) na parte norte do traçado, decorrente da sua localização
numa zona mais aberta, de relevo plano e suscetível de visualização pelos observadores
permanentes das áreas habitadas mais próximas, e também dos observadores que
circulem nas várias vias rodoviárias que circundam o local.
A parte sul do traçado é sobretudo marcada por uma elevada capacidade de absorção,
devido ao relevo mais movimentado, com menor possibilidade de visualização ou uma
visualização de curto alcance.

10.6 Sensibilidade Visual
O conceito sensibilidade visual de uma paisagem, parâmetro que indica o grau de
afetação de uma paisagem pela alteração/introdução de determinada ação exterior, varia
na razão inversa da capacidade de absorção visual o que significa, à partida, que quanto
maior for a sobreposição de bacias visuais de um determinado espaço e portanto, de um
maior número de recetores, maior será a sua sensibilidade. Não totalmente independente
deste princípio, em simultâneo e de forma geral, quanto maior a qualidade visual de
determinada paisagem, maior será também a sua sensibilidade.
Para a elaboração da Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem (FIG. IV. 31) fez-se o
cruzamento da informação constante nas Cartas de Capacidade de Absorção Visual e
Qualidade Visual da Paisagem, tendo os resultados sido agregados nas classes
apresentadas no Quadro IV. 38.
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Quadro IV. 38 – Classes de Sensibilidade Visual da Paisagem
Valor da Sensibilidade
Visual

Baixa
(< ou = 3)

Média
(>3 e < 5)

Elevada

(= ou > 5)

Capacidade de
Absorção Visual

Qualidade Visual

Valor
Ponderado

Elevada (1)

Baixa (1)

2

Elevada (1)

Média (2)

3

Média (2)

Baixa (1)

3

Elevada (1)

Elevada (3)

4

Média (2)

Média (2)

4

Baixa (3)

Baixa (1)

4

Baixa (3)

Elevada (3)

6

Baixa (3)

Média (2)

5

Média (2)

Elevada (3)

5

Da análise desta carta, verifica-se que a área de estudo tem uma sensibilidade visual
elevada nas áreas mais aplanadas onde a possibilidade de visualização é maior e existe
um maior número de recetores que corresponde à parte norte do traçado e uma
sensibilidade visual baixa nas áreas de relevo mais movimentado e de usos mais
florestais, que ocorre na parte sul do traçado.
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11.

SOCIOECONOMIA

11.1 Metodologia
A presente caracterização tem como objetivo a compreensão e explicitação das
características e dinâmicas do ambiente humano que caracterizam a região onde se
desenvolve o projeto e suscetíveis de serem afetadas pelo mesmo. É portanto,
direcionada para os aspetos considerados relevantes, quer para efeitos de
enquadramento, quer para a posterior avaliação de impactes.
Neste âmbito foram consideradas as seguintes escalas de análise:
•

Regional (Região Centro);

•

Sub-regional (Região de Aveiro).
De referir que esta sub-região de Aveiro decorre da nova reorganização do
território ocorrida em 2013, pelo que em termos da informação estatística que se
usa, nomeadamente a referente aos Censos de 2011, ela se refere ainda à Subregião anteriormente designada de Baixo Vouga;

•

Concelho (concelhos de Albergaria-a-Velha e Estarreja);

•

Local (área de estudo – faixa de 250 m face ao eixo da via).

As escalas regional, sub-regional e concelhia, foram consideradas somente para efeitos
de enquadramento. A escala mais localizada corresponde à área de estudo, que engloba
a área de projeto e envolvente próxima. Com essa análise pretende-se uma
caracterização mais pormenorizada da zona de intervenção do projeto, para a respetiva
avaliação de impactes.
A caracterização, que a seguir se apresenta, tem em conta as seguintes dimensões:
•

Localização e Inserção Territorial;

•

Dinâmica Demográfica;

•

Sistema Urbano;

•

Atividades Económicas;

•

Infraestruturas e Equipamentos;

•

Caracterização Local.
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Os estudos de caracterização foram desenvolvidos com base na recolha, tratamento e
análise de diversa informação quantitativa, qualitativa e gráfica, nomeadamente:
•

Dados estatísticos sobre as unidades territoriais abrangidas, obtidos no Instituto
Nacional de Estatística (Censos e Anuário Estatístico da Região Centro);

•

Informação obtida na vasta bibliografia sobre a região, instrumentos de
ordenamento em vigor e informação diversa disponível nos sites das autarquias.

11.2 Localização e Inserção Territorial
Na FIG. IV. 32 apresenta-se o enquadramento administrativo do projeto, o qual se
estende pelo território dos concelhos de Albergaria a Velha e Estarreja.

FIG. IV. 32 – Enquadramento Administrativo do Projeto

O município de Albergaria-a-Velha, com 158,8 km2, encontra-se limitado a norte pelos
municípios de Estarreja e Oliveira de Azeméis, a leste pelo concelho de Sever do Vouga,
a oeste pelos municípios de Murtosa e Aveiro e a sul pelo concelho de Águeda. A área de
estudo contempla o extremo oeste deste município.
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O município de Estarreja contempla uma área de 108,2 km2 e é limitado a norte pelo
município de Ovar, a leste pelo concelho de Oliveira de Azeméis, a sul pelo município de
Albergaria-a-Velha e a oeste pelo concelho de Murtosa. A área de estudo contempla o
extremo este / sudeste deste município.
A A1 atravessa o território destes concelhos na zona de fronteira dos mesmos, sendo a
área integrada no concelho de Albergaria mais reduzida e pontual que a do concelho de
Estarreja.

11.3 Dinâmica Demográfica
Em termos demográficos, a maioria das unidades territoriais observadas tem registado
nas últimas décadas um acréscimo populacional, o qual é contudo menor período de
2001/2011, face ao anterior (1991/2001) (Quadro IV. 39).
Apenas o concelho de Estarreja verificou um decréscimo de população, assim como a
Região Centro, mas em grau inferior.
Quadro IV. 39 – Evolução da População Residente e Densidade Populacional
População Residente

Unidades Territoriais

Variação da População
Residente (%)

Densidade Populacional
(Hab/km2)

1991

2001

2011

1991-2001

2001-2011

2001

2011

(*)

2 348 397

2 327 580

(*)

-0,89

83,27

82,6

Sub-Região Baixo Vouga

350 424

385 724

390 840

10,07

1,33

214,05

216,7

Concelho de Albergaria-a-Velha

21 995

24 638

25 252

12,02

2,49

158,54

159

Concelho de Estarreja

26 742

28 182

26 997

5,38

-4,20

260,09

249,6

Região Centro

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 (Dados Provisórios)
(*) – Entre 1991 e 2001 verificou-se uma alteração das sub-regiões da Região Centro pelo que não é possível uma
comparação.

As variações absolutas da população refletem-se igualmente na densidade populacional,
salientando-se que elas se mantêm no essencial idênticas ou crescem mesmo nas
unidades territoriais onde se verificaram crescimentos populacionais e decrescem, onde
se verificaram reduções na população residente (Quadro IV. 39).
No Quadro IV. 40 apresenta-se também a variação da população residente nas diferentes
unidades territoriais em função dos grupos etários, que demonstra em geral e para o
período considerado (2001-2011) uma quebra generalizada da população jovem
(0-14 anos) e jovem-ativa (15-24 anos). Pelo contrário, a população idosa (65 e + anos)
teve um aumento em todas as unidades territoriais, assim como a população adulta
(25-64 anos), com exceção do concelho de Estarreja.
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Quadro IV. 40 – Variação da População Residente por Grupos Etários (2001/2011)
Variação Total (%)

Local de residência

Total

Variação por Grupo Etário (%)
0 - 14 anos 15 - 24 anos

25 - 64 anos

65 e mais anos

Região Centro

-0,89

-9,40

-25,73

2,49

14,25

Sub-Região Baixo Vouga

1,33

-9,93

-23,47

5,30

22,48

Concelho de Albergaria-a-Velha

2,49

-6,46

-26,04

7,65

22,16

Concelho de Estarreja

-4,20

-15,55

-25,79

-0,68

15,03

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 (Dados Provisórios)

Do acréscimo observado ao nível da população idosa resulta assim um acréscimo no
índice de envelhecimento. Esse índice agravou-se em todas as unidades territoriais em
análise, principalmente no concelho de Estarreja, onde se observaram, em 2012, cerca
de 140 idosos por cada 100 jovens (Quadro IV. 41).
Quadro IV. 41 – Indicadores Demográficos (2012)
Taxa
Crescimento
Natural
(%)

Taxa
Crescimento
Efetivo
(%)

Índice
Envelhecimento
(%)

Índice
Sintético
Fecundidade
(%)

Região Centro

-0,47

-0,75

164,5

1,19

Sub-Região Baixo Vouga

-0,18

-0,40

132,6

1,23

Concelho de Albergaria-a-Velha

-0,11

-0,73

122,6

--

Concelho de Estarreja

-0,50

-0,63

140,3

--

Unidades Territoriais

Fonte: INE, 2012
-- sem dados disponíveis

11.4 Sistema Urbano
Dois fatores condicionaram a ocupação urbana desta região e explicam, em grande
parte, os padrões de povoamento que aqui se encontram.
Por um lado, a configuração do território, com uma extensa mas estreita faixa litoral,
predominantemente arenosa e uma extensa e larga zona lagunar, que desencorajou o
povoamento do litoral em detrimento de zonas mais interiores. Cumulativamente, a
configuração da rede viária que se estabeleceu no território favoreceu a articulação entre
os aglomerados urbanos da faixa mais interior, ao longo de um vector norte-sul centrado
em Aveiro.
Deste modo, no sistema urbano que se desenvolveu na região, a cidade de Aveiro
destaca-se historicamente como o principal polo de desenvolvimento social e económico,
e de importância estratégica regional.
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Atualmente, pode mesmo afirmar-se que o subsistema regional Aveiro e Ílhavo-Vagos-Oliveira do Bairro-Águeda-Albergaria-Ovar, é polarizado pela cidade de Aveiro que se
tem vindo afirmar pela oferta de serviços na área do conhecimento (ensino superior,
estruturas de base tecnológica e de investigação) e pelas funções administrativas, sociais
e de comércio.
Todo este território constitui uma relevante centralidade com evidente vocação industrial,
com intensa inter-relação com a Área Metropolitana do Porto e com uma forte
componente logística decorrente do Porto de Aveiro e da sua Plataforma Logística, com
articulação com o sistema rodoferroviário nacional, onde a A1, a A29, a A25 e a Linha do
Norte se destacam.
As sedes de concelho de Estarreja e Albergaria-a-Velha têm uma área de influência mais
restrita, de âmbito municipal, constituindo elementos fundamentais para a estruturação
dos sistemas urbanos concelhios, quer pela concentração de emprego em atividades
secundárias e terciárias, quer pela oferta de bens e serviços públicos e privados que
disponibilizam.
Pode, concluir-se assim que a A1 atravessa e oferece acessibilidades a uma região
dinâmica, de grande concentração humana, que constitui esta região que é polarizada
pela cidade de Aveiro, mas onde se identificam outras centralidades mais locais, como
Estarreja e Albergaria-a-Velha.

11.5 Atividades Económicas
11.5.1

População Ativa

No que respeita às atividades económicas, as unidades territoriais consideradas
acompanham no geral a tendência generalizada observada a nível nacional de
terciarização da economia, com mais de metade da população residente ativa empregue
no sector terciário, seguida do sector secundário e uma população residual empregue no
sector primário, tal como se pode observar no Quadro IV. 42.
Quadro IV. 42 – População Economicamente Ativa por Sector de Atividade
População economicamente ativa
Empregada
Terciário

Unidades Territoriais
Total

Primário

Total

De
natureza
social

Relacionados
com a
atividade
económica

Secundário

Região Centro

940211

35018

282800

622393

272878

349515

Sub-Região Baixo Vouga

168834

4398

63596

100840

40820

60020

Concelho de Albergaria-a-Velha

10840

226

4847

5767

2171

3596

Concelho de Estarreja

11032

288

4656

6088

2287

3801

Fonte: INE, Censos 2011 (Dados provisórios)
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No Quadro IV. 43 apresentam-se os valores relativos às taxas de atividade e desemprego
nos anos de 2001 e 2011.
Quadro IV. 43 – Evolução das Taxas de Atividade e Desemprego (2001/2011)
Taxa de Atividade
(%)

Unidades Territoriais

2001

2011

Taxa de
Desemprego (%)
2001

2011

Região Centro

45,4

45,4

5,7

11,0

Sub-Região Baixo Vouga

49,1

48,6

5,2

11,2

Concelho de Albergaria-a-Velha

47,9

47,9

4,8

10,4

Concelho de Estarreja

46,1

46,3

6,7

11,8

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

Nas unidades territoriais observadas verifica-se em geral a manutenção da taxa de
atividade, apenas com uma ligeira diminuição do peso de população ativa na Sub-Região
do Baixo Vouga, sendo que o concelho de Estarreja registou um ligeiro crescimento.
Acompanhando a tendência observada a nível nacional, a taxa de desemprego sofreu um
acréscimo importante em todas as unidades consideradas, situação que está atualmente
a sofrer uma alteração, no sentido da sua redução, face à retoma da economia e ao
crescimento do emprego, voltando a valores próximos de 2011, 6,3% em Albergaria-aVelha e 6,8 % em Estarreja (Fonte: PORDATA).
No Quadro IV. 44 apresentam-se ainda os dados da população empregada segundo o
nível de instrução em 2011. Como se pode observar, apesar de todas as unidades
territoriais terem uma percentagem muito pequena de população empregada sem
nenhum nível de escolaridade, no geral, mais de 50% da população empregada apenas
tem o ensino básico.
Os concelhos de Albergaria a Velha e Estarreja apresentam valores de população com o
ensino secundário que se aproximam das médias regionais, mas que no caso do ensino
superior estão ainda bastante abaixo.
Quadro IV. 44 – População Empregada Segundo o Nível de Instrução (2011)
Nível de Instrução (%)
Unidade Territorial

Nenhum nível de
escolaridade

Ensino
básico

Ensino
secundário

Ensino póssecundário

Ensino
superior

Região Centro

0,87

49,73

24,56

1,37

23,48

Sub-Região Baixo Vouga

0,80

51,12

23,21

1,41

23,45

Concelho de Albergaria-a-Velha

0,63

56,40

23,45

1,70

17,82

Concelho de Estarreja

1,02

57,61

23,44

1,14

16,78

Fonte: INE, Censos 2011 (Dados Provisórios)
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11.5.2

Caracterização das Principais Atividades Económicas
Sector Primário

Na área em estudo, as principais culturas exploradas são as culturas forrageiras,
intimamente ligadas à atividade pecuária, sendo utilizadas para alimentação do efetivo
animal. Os “cereais para grão” e a “cultura hortícola” são essencialmente utilizados para
autoconsumo e complemento ao rendimento, atendendo ao predomínio da agricultura a
tempo parcial. De ressalvar a elevada expressividade da vinha no concelho de
Albergaria-a-Velha.
Ao nível da pecuária verifica-se um sistema misto, baseado em dois segmentos. Por um
lado, o gado bovino em estreita ligação com a ocupação cultural forrageira, e por outro, a
pecuária mais intensiva de suínos, cuja alimentação tem uma componente relevante no
auto consumo das silagens e de cereais de grão.
A nível da natureza jurídica da propriedade agrícola, as explorações sob a natureza
jurídica de “sociedade” representam cerca de 2% do conjunto, enquanto que as
explorações agrícolas a cargo de “produtores singulares” representam os restantes 98%.
Sectores Secundário e Terciário
No sector da indústria, verifica-se também nesta região, uma perda de relevância do
sector da indústria transformadora em detrimento de um ganho quantitativo e qualitativo
no que corresponde aos sectores dos serviços, da logística e das comunicações.
De acordo com a AIDA (Associação Industrial do Distrito de Aveiro), neste distrito, as
atividades industriais de maior relevância inserem-se nos sectores tradicionais,
designadamente a metalomecânica, a indústria química, a madeira e a cortiça, entre
outros. Contudo, é de referir também o surgimento, nos últimos anos, de sectores
industriais produtores de bens de forte componente tecnológica e de vocação
exportadora, facto a que não é alheio o impulso dado pela Universidade de Aveiro e pelos
polos tecnológicos existentes no distrito.
Na envolvente à área de estudo existem diversas áreas empresariais e industriais, de que
se destaca o Complexo Químico de Estarreja.
A presença da Ria de Aveiro surge também como um elemento essencial e diferenciador
que marca de forma inequívoca a imagem da região onde se localiza este sublanço da
A1 e que cria condições para o desenvolvimento turístico e atração de visitantes.
Em sentido mais amplo, o território é marcado pela gastronomia bastante rica, sendo de
destacar os produtos ligados ao mar e à ria, como o marisco, as enguias e o bacalhau e
ainda a vertente de doçaria onde os ovos-moles ocupam um lugar de destaque. Outro
dos recursos que tem vindo a ser promovido, quer pela administração local quer pelo
movimento associativo, ao longo dos últimos anos é o Turismo Natureza.
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Na área estão já implantados projetos inseridos neste domínio e que representam uma
mais-valia para a promoção da visitação e do turismo na região, como é exemplo o
projeto BioRia, que visa promover o património natural do concelho de Estarreja,
atendendo à localização privilegiada e à riqueza natural e paisagística. Assim, através da
requalificação de zonas ambientalmente degradadas foi possível criar uma rede de
percursos pedestres e cicláveis que promovem o contacto direto com a natureza e a
biodiversidade: percurso de Salreu, do Rio Antuã, do Rio Jardim e do Bocage. No início
do percurso de Salreu está localizado o Centro de Interpretação Ambiental (CIA) que
consiste num espaço de explicação interativa do Projeto BioRia.
Todas estas atividades anteriormente descritas demonstram as características e o
potencial da região e onde a acessibilidade à mesma é assim uma fator de elevada
importância.

11.6 Infraestruturas e Equipamentos
Neste ponto identificam-se as principais infraestruturas e equipamentos que se localizam
na área em estudo.

11.6.1

Infraestruturas Básicas

Na área de estudo as infraestruturas de abastecimento e saneamento básico, têm sofrido
melhorias significativas ao nível da sua rede de cobertura, sendo as mesmas geridas por
duas entidades, Águas do Centro Litoral e Águas da Região de Aveiro.
Na envolvente à A1 ou na área por ela atravessada, ocorrem diversas infraestruturas de
abastecimento de água pertencentes às Águas do Centro Litoral, cujas condutas se
dispõem no geral ao longo das estradas nacionais ou municipais que a atravessam e que
estão devidamente identificadas no projeto de Serviços Afetados, tendo em vista a sua
reposição e cartografadas na Carta Síntese de Condicionantes, que se apresenta no
descritor Ordenamento do Território.
Ocorrem também infraestruturas de transporte de energia correspondentes às linhas
elétricas (alta, média e baixa tensão) e gasodutos. Todas estas infraestruturas estão
igualmente devidamente identificadas e cartografadas tendo em vista a sua reposição
pelo alargamento da autoestrada.
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11.6.2

Infraestruturas Viárias e de Transporte

Rede Rodoviária
A região onde se insere a A1 possui um grau de acessibilidade elevado, com a
confluência de vias de ligação interna e externa, com uma boa ligação às Áreas
Metropolitanas de Lisboa e Porto e ainda a Espanha. A rede rodoviária na área de estudo
é assim composta pelas seguintes vias principais:
•

A1/IP1 – Autoestrada Lisboa/Porto, que desempenha um papel fundamental nas
ligações norte/sul do país. Esta via articula-se com o IP5/A25, a sul do Sublanço
Albergaria / Estarreja, para o acesso ao litoral e ao interior do país. Na zona do
projeto atravessa os concelhos de Aveiro, Albergaria-a-Velha e Estarreja,
constituindo o projeto alvo de intervenção;

•

A25/IP5 – Subconcessão das Beiras Litoral e Alta, que atravessa
transversalmente a área de projeto na zona a sul do Sublanço Albergaria a Velha /
Estarreja, ligando a área costeira, em Aveiro, do interior do país e a Espanha. Na
zona de projeto atravessa os concelhos de Ílhavo, Aveiro e Albergaria-a-Velha;

•

A29 – Autoestrada da Costa da Prata é uma autoestrada que liga a autoestrada
A25, junto à localidade de Angeja (concelho de Albergaria-a-Velha) à CRIP, em
Vilar de Andorinho (Vila Nova de Gaia). Constitui-se como uma alternativa
paralela à A1 nas viagens entre Aveiro e o Porto, servindo como eixo estruturante
do litoral localizado entre estas duas cidades. Atravessa também o município de
Estarreja;

•

IC2/N1 (alternativa ao IP1/A1) que permite o acesso ao norte e ao sul do país. Na
zona de projeto atravessa o concelho de Albergaria-a-Velha, desenvolvendo-se a
leste da área de intervenção.

Destacam-se ainda as estradas nacionais EN109, a poente da A29 e da A1 e várias
estradas nacionais e municipais que se articulam com a EN109 e asseguram os acessos
aos aglomerados urbanos mais rurais.
Rede Ferroviária
Fora da área de estudo mas servindo esta região de Aveiro, destacam-se ainda as
seguintes linhas ferroviárias:
•

Linha do Norte que liga Lisboa ao Porto, em bitola larga, via dupla e eletrificada,
situada a oeste da área de estudo para poente da EN109;

•

Ramal do Porto de Aveiro inicia-se no Porto de Aveiro e termina na Linha do
Norte, constituindo o acesso ferroviário do Porto de Aveiro à Rede Ferroviária
Nacional.
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A Linha do Norte assume um papel importante nas deslocações pendulares dos
residentes nos concelhos que atravessa.
O Ramal do Porto de Aveiro, aberto à exploração em março de 2010, foi construído de
forma a expandir e melhorar a competitividade da atividade portuária e do transporte
nacional e internacional de mercadorias e, consequentemente, para o desenvolvimento
socioeconómico regional e nacional. Este ramal atravessa a zona do Salgado de Aveiro,
o canal de entrada na cidade de Aveiro (Canal das Pirâmides) e o Canal de Ílhavo,
através de uma ponte paralela à autoestrada A25.

11.6.3 Equipamentos
Nos concelhos em análise existe um grande número de equipamentos das mais diversas
áreas (educação, saúde, cultura, desporto, turismo e de âmbito social (cemitério, igreja,
prisão, quartel de bombeiros). Nenhum se encontra na área de estudo do projeto.

11.7 Análise Local
Neste ponto efetua-se uma análise local possibilitando uma leitura mais próxima da
realidade socioeconómica local, identificando nomeadamente usos e atividades
presentes na área de estudo, no sentido de identificar situações de potencial afetação
pelo projeto de alargamento.
Conforme retratado nos descritores Uso do Solo e Paisagem e visível na FIG. IV. 1 que
representa a área do projeto em fotografia aérea, a envolvente direta a este sublanço da
A1 é marcada por uma envolvente florestal (eucaliptal) e despovoada de habitações ou
outras construções até cerca do km 253+300, local onde o uso do solo se altera para
uma ocupação agrícola baseada na pequena propriedade e à qual se associa também
uma ocupação urbana que se desenvolve ao longo das inúmeras estradas e caminhos
municipais que servem a zona e em que alguns são intercetados e restabelecidos pela
autoestrada, sob a forna de passagem superior ou passagem inferior:
•

PS361 (km 248+102) – EM565

•

PS362 (km 249+398) – EM566

•

PS364 (km 250+461) – CR

•

PS365 (km 251+447) – CR

•

PS367 (km 252+775) – CR

•

PS369 (km 253+483) – EM1-12

•

PS370 (km 254+202) – CR

•

PS373 (km 257+442) – CR

•

PI 372 (km 256+440) – CR
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Pontualmente ocorrem algumas edificações próximas à A1 que estão apoiadas nestas
acessibilidades locais. As áreas habitadas mais próximas à A1 estão devidamente
identificadas no descritor Uso do Solo, com a respetiva representação cartográfica,
correspondendo a 6 situações, em que 5 correspondem a locais habitados e 1 a uma
casa não ocupada:
•

km 256+150 / 256+200 (oeste) – casa não habitada;

•

km 255+700 / 255+200 (nascente) – casa habitada;

•

km 256+400 / 256+500 (poente) – casa habitada junto a PI372;

•

km 256+400 / 256+500 (nascente) – casa habitada junto a PI372;

•

km 256+750 / 256+800 (poente) – casa habitada;

•

km 256+900 / 257+000 (poente) – casa habitada.

Para além destas situações, referem-se ainda, com a proximidade à via, algumas
edificações de uso industrial / armazenagem:
•

km 247+500 (nascente) – armazéns de empresa de transportes;

•

km 253+475 (oeste) – serração / armazéns de maquinaria agrícola;

•

km 253+700 (nascente) – armazém;

•

km 255+750 (nascente) – empresa de reciclagem;

•

km 256+000 (nascente) – estaleiro de materiais de construção.

Ao nível de infraestruturas registam-se também várias interseções pela A1, com
restabelecimento já existente e a contemplar no futuro alargamento.
-

Gasoduto ao km 253+752 da REN Gasodutos

-

Gasodutos ao km 246+200, ligando à subestação que existe a poente da
via, e ao km 257+750 da Lusitânia Gás

Também na proximidade à via ocorrem alguns poços ou furo para rega e abastecimento
humano (privado) e industrial:
-

km 248+000 – furo para rega – 115 m a Este do eixo da via;

-

km 254+685 – poço para rega – 90 m a oeste do eixo da via;

-

km 254+880 – furo para rega – 100 m a Este do eixo da via;

-

km 255+020 – furo para rega / atividade industrial – 40 m a Este do eixo da
via;
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-

km 255+710 – poço para rega – 60 m a Este do eixo da via;

-

km 256+045 – furo para rega – 50 m a Este do eixo da via;

-

km 256+230 – furo sem utilização – 25 m a Este do eixo da via;

-

km 256+400 – (sem informação) – 135 m a oeste do eixo da via;

-

km 256+440 – poço para rega – 160 m a oeste do eixo da via;

-

km 256+480 – poço para rega – 175 m a oeste do eixo da via;

-

km 256+780 – poço sem informação – 30 m a oeste do eixo da via;

-

km 256+970 – poço para rega / consumo humano – 35 m a oeste do eixo
da via;

-

Antes do início do traçado – furo para rega – um a 100 m a Este do eixo da
via e outro a 75 m para este do eixo da via;

-

Outro sem localização determinada – furo para rega 150 m a Este do eixo
da via

Todas estas situações estão cartografadas na FIG. IV. 1 onde se enquadra o projeto e a
zona em fotografia aérea.
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12. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES
12.1 Metodologia
No presente descritor são considerados os aspetos de ordenamento e das
condicionantes presentes no território, ou seja, os aspetos relacionados com os
instrumentos de gestão territorial, as servidões administrativas e as restrições de
interesse público decorrentes da presença de recursos naturais e de determinados
equipamentos e infraestruturas na área de estudo e que possam vir a ser afetados pelo
projeto.
Este descritor compreende assim, o levantamento da situação atual no que respeita:
•

Às propostas de ordenamento e orientações previstas nos instrumentos de
planeamento e gestão territorial de nível nacional, regional e municipal em vigor;

•

Às condicionantes existentes nas áreas de intervenção, designadamente a
Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN) e outras
condicionantes e servidões que constam nos planos de ordenamento do território,
bem como situações que se encaram como sensíveis face à potencial
interferência com o projeto.

Para apoio à caracterização procedeu-se à sobreposição do projeto sobre os extratos das
Cartas de Ordenamento e de Condicionantes dos PDM em vigor dos concelhos
interferidos (Albergaria-a-Velha e Estarreja), bem como ainda, nas Cartas da REN e RAN
aprovadas para estes concelhos. Elaborou-se ainda uma Carta Síntese de
Condicionantes, onde se representam as várias condicionantes identificadas na
cartografia à escala de projeto, e que resultam das condicionantes existentes nas Cartas
de Condicionantes dos PDM, bem como ainda das informações recolhidas no âmbito das
entidades contactadas.

12.2 Ordenamento do Território
12.2.1

Identificação dos Instrumentos de Desenvolvimento Territorial e de
Planeamento em Vigor

Os instrumentos de gestão territorial e de planeamento em vigor, com incidência na área
de intervenção do projeto são os seguintes e cuja análise é seguidamente realizada:
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Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território (PNPOT)

Aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de
setembro e retificado pela Declaração de
Retificação N.º 80-A/2007 e pela
Declaração de Retificação N.º 103-A/2007

Planos Especiais
de Ordenamento
do Território

Plano Sectorial da Rede
Natura 2000 (PSRN 2000)

Aprovado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho

Plano Rodoviário Nacional

Aprovado pelo Decreto-lei n.º 222/98, de
17 de julho e alterado pela Declaração de
Retificação n.º 19-D/98, de 31 de outubro,
pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho e pelo
Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto

Plano Regional de
Ordenamento Florestal do
Centro Litoral (PROF
Centro Litoral)

Aprovado pelo DR n.º 11/2006, de 21 de
julho

Plano de Gestão de
Região Hidrográfica do
Vouga, Mondego e Lis
(RH4)

Aprovado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro,
tendo sofrido uma retificação pela
Declaração de Retificação n.º 22-B/2016,
de 18 de novembro.

INSTRUMENTOS DE
ÂMBITO NACIONAL

Planos Sectoriais

INSTRUMENTOS DE
ÂMBITO REGIONAL

Plano Regional de Ordenamento do Território do
Centro (PROT Centro)

A decisão de elaboração do PROT Centro
foi determinada pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23
de março. Atualmente está em consulta a
respetiva Proposta de Plano

Plano Diretor Municipal (PDM) de Albergaria-aVelha

Revisão do PDM aprovada pelo
Aviso n.º 2536/2015, de 9 de março, 1ª
Correção Material aprovada pelo Aviso
n.º 3407/2016, de 14 de março; 1ª
Alteração por Adaptação aprovada pelo
Aviso n.º 3998/2016, de 23 de março; 2ª
Alteração por Adaptação aprovada pelo
Aviso n.º 4751/2016, de 8 de abril; 3ª
Alteração por Adaptação aprovada pelo
Aviso n.º 3457/2017, de 3 de abril; 4ª
Alteração aprovada pelo Aviso n.º
8278/2017, de 23 de julho; 5ª Alteração
aprovada pelo Aviso n.º 488/2018, de 9 de
janeiro

Plano Diretor Municipal (PDM) de Estarreja

Revisão
aprovada
pelo
Aviso
n.º 8186/2014, de 14 de julho, com
Declaração de Retificação n.º 906/2014,
de 15 de setembro.

INSTRUMENTOS DE
ÂMBITO MUNICIPAL

12.2.2

Instrumentos de Âmbito Nacional

12.2.2.1 Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT)
O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT), previsto na Lei
de Bases do Ordenamento do Território e Urbanismo, constitui o topo da pirâmide dos
instrumentos de planeamento previstos no então consagrado Sistema de Gestão
Territorial, conforme determinado no Decreto-Lei n.º 380/99, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 316/2007, de 19 de setembro. Trata-se, por isso, do documento hierarquicamente
mais importante da estrutura nacional do planeamento e ordenamento do território.
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O PNPOT foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro e retificado pela
Declaração de retificação n.º 80-A/2007 e pela Declaração de Retificação n.º 103-A/2007.
Este Programa constitui o quadro de referência para a elaboração dos restantes
instrumentos de planeamento do sistema de gestão territorial nacional, com relevância
para os planos sectoriais, regionais e municipais de ordenamento do território e nele são
ainda estabelecidas as estratégias e opções para o Modelo de Desenvolvimento
Territorial do país até 2025.
No Programa de Ação do PNPOT são apresentados os seguintes objetivos estratégicos
dos quais se destaca com potencial aplicação ao projeto os assinalados a negrito:
1. Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e
cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e
prevenir e minimizar os riscos.
2. Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços
ibérico, europeu, atlântico e global;
3. Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as
infraestruturas de suporte à integração e à coesão territoriais;
4. Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de
equipamentos coletivos e a universalidade no acesso aos serviços de
interesse geral, promovendo a coesão social;
5. Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e
incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração
pública;
6. Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a
participação informada, ativa e responsável dos cidadãos e das instituições.

O Objetivo Estratégico n.º 3, com particular relevância para o projeto em análise,
desdobra-se em vários objetivos específicos, entre os quais:
-

Estruturar e desenvolver as redes de infraestruturas de suporte à
acessibilidade e à mobilidade, favorecendo a consolidação de novas
centralidades urbanas e de sistemas urbanos mais policêntricos.

Pelo exposto, conclui-se que o projeto em causa enquadra-se nos objetivos do PNPOT,
como elemento que contribui para as redes de infraestruturas de suporte à acessibilidade
e à mobilidade no território nacional e que contribuem para a sua coesão e
desenvolvimento.
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12.2.2.2 Planos Especiais de Ordenamento do Território
Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000)
“O Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) é um instrumento de gestão
territorial, que visa a salvaguarda e valorização dos Sítios e das ZPE do território
continental, bem como a manutenção das espécies e habitats num estado de
conservação favorável nestas áreas. Na sua essência, é um instrumento para a gestão
da biodiversidade.” (ICNF).
Este Plano constitui-se como o principal instrumento para a conservação da natureza na
União Europeia. Corresponde a um Plano desenvolvido a uma macro-escala (1:100.000)
para o território nacional, que caracteriza os habitats naturais e seminaturais e as
espécies da flora e da fauna presentes nos Sítios e ZPE, e define as orientações
estratégicas para a gestão do território abrangido por aquelas áreas, considerando os
valores naturais que nelas ocorrem.
Conforme se viu no descritor Sistemas Ecológicos, a área em estudo não se enquadra
em nenhuma rede ecológica (ver FIG. IV. 24).

12.2.2.3 Planos Sectoriais
Plano Rodoviário Nacional
A A1 – Autoestrada do Norte faz parte integrante do Plano Rodoviário Nacional, aprovado
pelo Decreto-lei n.º 222/98, de 17 de julho e alterado pela Declaração de Retificação
n.º 19-D/98, de 31 de outubro, pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei
n.º 182/2003, de 16 de agosto.
A A1 – Autoestrada do Norte encontra-se incluída na Rede Nacional Fundamental, a qual
integra os itinerários principais (IP), que constituem as vias de comunicação de maior
interesse nacional e que servem de apoio a toda a rede rodoviária nacional.
A A1 integra mais especificamente o Itinerário Principal n.º 1, que promove a ligação
entre Valença, no extremo norte de Portugal e Vila Real de Santo António, no extremo
sudeste, ambos junto à fronteira com Espanha.
Nos termos do apresentado na justificação do projeto (Capítulo II do EIA), a BRISA, e
conforme definido no seu contrato de concessão, é obrigada a manter a exploração da
sua rede de autoestradas com um adequado nível de serviço, pelo que se considera que
o projeto em análise se encontra assim em conformidade com o PRN 2000, decorrendo
da sua normal exploração, a necessidade da introdução de beneficiações com vista à
manutenção do nível de serviço.
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O projeto de alargamento do sublanço Albergaria / Estarreja integra-se em toda a sua
extensão no Espaço Canal definido para a A1, nas Cartas de Ordenamento dos Planos
Diretores Municipais de Albergaria-a-Velha e Estarreja, correspondente à faixa de
servidão non aedificandi, definida na legislação, que tem uma largura de 50 m.
Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4)
A Lei da Água, Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, que transpôs para o direito nacional
a Diretiva Quadro da Água (DQA), definiu um modelo institucional da gestão dos recursos
hídricos interiores, de transição e costeiros, estabelecendo, entre outras, que a sua
gestão e planeamento fosse realizada por regiões hidrográficas, e que o seu
planeamento, licenciamento e fiscalização fosse realizado pelas respetivas
Administrações da Região Hidrográfica (devido à extinção em 2012 desta entidade, as
suas atribuições foram integradas na Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.).
Este enquadramento determinou a realização de Planos de Gestão de Região
Hidrográfica (PGRH), que correspondem a instrumentos de planeamento dos recursos
hídricos que visam a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica
das águas ao nível das bacias hidrográficas integradas numa região hidrográfica.
Nos termos da DQA e da Lei da Água, o planeamento de gestão das águas está
estruturado em ciclos de 6 anos. Os primeiros PGRH elaborados no âmbito deste quadro
legal (1º Ciclo), estiveram vigentes até ao final de 2015. O 2º Ciclo dos PGRH foram
elaborados para o período de vigência de 2016-2021.
A área em estudo insere-se na Região Hidrográfica RH4, sendo por esse motivo
abrangido pelo Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4),
publicado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, com
uma retificação pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro.
Tendo em conta a sua especificidade, a análise deste plano na área de estudo é efetuada
no descritor Recursos Hídricos e onde se conclui que não existem áreas de risco ou de
sensibilidade específica na área de estudo.
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral
Os princípios orientadores da política florestal definida na Lei n.º 33/96, de 17 de agosto,
determinam que o ordenamento e gestão florestal se fazem através de Planos Regionais
de Ordenamento Florestal (PROF).
Os PROF são instrumentos setoriais de gestão territorial que contribuem para outros
instrumentos de gestão, em especial os Planos Especiais de Ordenamento do Território
(PEOT) e os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT). As medidas
propostas nos PROF, no que respeita à ocupação, uso e transformação do solo nos
espaços florestais, devem ser integradas naqueles instrumentos. Os PROF articulam-se
e compatibilizam-se ainda com os Planos Regionais de Ordenamento do Território
(PROT).
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A área de estudo encontra-se integrada no PROF do Centro Litoral (CL), aprovado pelo
Decreto Regulamentar n.º 11/2006, de 21 de julho, publicado no Diário da Republica n.º
140, Serie I.
A área em estudo integra-se na Sub-Região Homogénea Entre Vouga e Mondego, para a
qual estão estabelecidas as funções a privilegiar para os espaços florestais e os modelos
de organização territorial (ver Carta Síntese do PROF no Anexo 8 do Volume 3 –
Anexos).
O Artigo 13º do PROF estabelece como funções para a Sub-Região Homogénea entre
Vouga e Mondego, a implementação e incrementação da produção, da proteção e
desenvolvimento da silvo-pastorícia, caça e pesca nas águas interiores.
Tendo em conta a tipologia de projeto, a análise do PROF interessa sobretudo naquilo
que pode implicar a avaliação ecológica de eventuais condicionamentos ao projeto,
nomeadamente com a estrutura ecológica regional e o uso de espécies adequadas na
recuperação das áreas intervencionadas. Assim, no âmbito das disposições comuns, o
PROF CL assume como objetivo e promove como prioridade, a defesa e proteção de
espécies florestais (Artigo 9º), entre as quais o sobreiro e a azinheira.
Define ainda “corredores ecológicos” (Artigo 10º) que contribuem para a formação de
metapopulações de comunidades da fauna e da flora, tendo como objetivo conectar
populações, núcleos ou elementos isolados, e que integram os principais eixos de
conexão, delimitados no mapa síntese apresentado no Anexo 8 do Volume 3 – Anexos.
Estes corredores devem ser compatibilizados com as Redes Regionais de Defesa da
Floresta Contra os Incêndios (RDFCI), sendo estas de carácter prioritário.
A A1, no sublanço em estudo, interceta um dos corredores ecológicos do PROF CL
associado ao vale do rio Antuã, atravessado atualmente pela autoestrada em viaduto.
Nestes corredores pretende-se a manutenção da desobstrução de zonas de vale, em
especial quando coincide com linhas de água, mantendo a vegetação envolvente e o
funcionamento natural da rede de drenagem, situação que foi contemplada no projeto já
implementado com a passagem da via em viaduto e que será também respeitada no
âmbito do presente alargamento, mantendo o viaduto e fazendo-se o alargamento ao
nível do tabuleiro, sem intervenções no leito.

12.2.3

Instrumentos de Âmbito Regional

Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Centro (PROT-Centro)
Os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) enquadrados na Lei
n.º 48/98, de 11 de agosto, e no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, definem a
estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas ao
nível nacional e considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local,
constituindo o quadro de referência para a elaboração dos planos municipais de
ordenamento do território.
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A elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-Centro)
foi determinada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de março,
que estabeleceu orientações relativas aos objetivos estratégicos, ao modelo territorial,
delimitou o respetivo âmbito territorial e fixou a composição da respetiva Comissão Mista
de Acompanhamento.
O PROT Centro foi alvo de discussão pública, encontrando-se em fase de aprovação e
publicação. De referir que a proposta do PROT-Centro incluiu as opções estratégicas que
o PNPOT identificou para a Região Centro, no quadro das políticas nacionais, Região
Centro – Opções Estratégicas Territoriais, nomeadamente e com interesse para o
presente projeto:
“Reforçar o potencial estruturante dos grandes eixos de comunicação, de forma
a estimular complementaridades entre centros urbanos, em particular nas áreas
do interior, e a assegurar as ligações intra - regionais relevantes para a coesão
regional.”
A Região Centro detém uma posição estratégica para a estruturação do território
nacional, um sistema urbano multipolar e possui recursos essenciais, em particular
hídricos e florestais, para o desenvolvimento do país.
Pelo exposto se conclui, que o projeto em causa é importante no âmbito dos objetivos do
PROT Centro, pelo facto da A1 se constituir como um grande eixo de comunicação
assegurando no seu conjunto as ligações intrarregionais e regionais, fundamentais para o
desenvolvimento das regiões e sua articulação como restante território.

12.2.4

Instrumentos de Âmbito Municipal

Plano Diretor Municipal de Albergaria-a-Velha
A 1ª Revisão do PDM foi publicada no Aviso n.º 2536/2015, de 9 de março, tendo
posteriormente sofrido alterações, a última das quais (5ª Alteração) no Aviso n.º
488/2018, de 9 de janeiro.
Na FIG. IV. 33 apresenta-se o extrato da Carta de Ordenamento do PDM de Albergaria-aVelha com a sobreposição do projeto.
A área de projeto incluída no concelho de Albergaria-a-Velha é classificada no respetivo
PDM como:
Rede Rodoviária – Rede Estruturante Supramunicipal – Fundamental: IP1/A1”
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De acordo com o Regulamento do PDM em vigor, o espaço canal da IP1/A1 integra a
plataforma da via, as infraestruturas de apoio e as zonas de servidão “non aedificandi”,
cujos limites são de acordo com a Lei n.º 34/2015, de 27 de abril que regula a proteção e
fixa as condições de exercício das atividades relacionadas com a gestão, exploração e
conservação das estradas constantes do PRN, de 50 m para cada lado do eixo da
estrada e nunca a menos de 20 m da zona da estrada (alínea a) do n.º 8 do art.º 32).
A atual largura da plataforma é de 28 m e passará a ter com o alargamento uma largura
de 36,6 m, apoiada na existente, inserindo-se assim no espaço canal definido.

Plano Diretor Municipal de Estarreja
A Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Estarreja foi aprovada pelo Aviso n.º
8186/2014, de 14 de julho, com Declaração de Retificação n.º 906/2014, de 15 de
setembro.
Na FIG. IV. 33 apresenta-se o extrato da Carta de Ordenamento do PDM de Estarreja
com a sobreposição do projeto.
A área de projeto insere-se na seguinte área definida na Planta de Ordenamento do PDM
de Estarreja:
Rede Viária / “Espaço Canal – Vias Coletoras”
O projeto está assim também de acordo com as intenções de ordenamento em vigor,
inserindo-se em espaço reservado para esta função.

12.3 Condicionantes
Neste ponto o território abrangido pela área em estudo será analisado em função das
condicionantes existentes.
Para o efeito, foram consultadas as entidades com intervenção e jurisdição sobre a área
em causa. Foi ainda consultada a Carta de Condicionantes dos PDM de Albergaria-aVelha e de Estarreja que identificam as servidões e restrições de utilidade pública em
vigor que possam constituir limitações ou condicionamentos a qualquer forma específica
de aproveitamento do território.
Com base nas Planta de Condicionantes dos PDM que se apresentam no Anexo 8 do
Tomo 3 – Anexos e na informação fornecida pelas várias entidades consultadas, foi
elaborada a Carta Síntese de Condicionantes para a área de estudo, a qual constitui a
FIG. IV. 34 e que foi elaborada sobre cartografia à escala de projeto para melhor
visualização das potenciais interseções pelo projeto.
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De acordo com essa figura, na área de estudo, existem as seguintes áreas
condicionadas, cuja análise é seguidamente realizada em termos dos condicionamentos
impostos e sua relação potencial com o projeto de alargamento:
•

Reserva Agrícola Nacional (RAN);

•

Reserva Ecológica Nacional (REN);

•

Domínio Público Hídrico;

•

Rede Rodoviária;

•

Gasodutos;

•

Linhas Elétricas;

•

Rede de Abastecimento de Água;

•

Captações de água;

•

Perigosidade de Incêndio Florestal.

Os pareceres solicitados às entidades competentes são apresentados no Anexo 2 do
Tomo 3 – Anexos.

Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Instituída pela primeira vez na legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de
novembro, foi depois regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho,
posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de dezembro. Estes diplomas
foram revogados pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de setembro, que estabelece no Artigo
22.º que, “As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar-se
quando, cumulativamente, não causem graves prejuízos para os objetivos a que se refere
o artigo 4º e não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, (…) e quando
estejam em causa, entre outras:
l) Obras de construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas
rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e
distribuição de energia elétrica, de abastecimento de gás e de telecomunicações,
bem como outras construções ou empreendimentos públicos ou de serviço público.”
A Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, define os limites e condições para a viabilização
das utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN).
Nas áreas da RAN são excecionalmente permitidas utilizações não agrícolas, em
especial devido ao interesse público do projeto, mediante parecer prévio ou comunicação
prévia à entidade regional da RAN territorialmente competente.
As áreas de RAN aprovadas para os municípios são as que constam da respetiva
aprovação do PDM.
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A representatividade da RAN na área de estudo encontra-se ilustrada na Carta Síntese
de Condicionantes (FIG. IV. 34), verificando-se que esta condicionante é interferida pelo
projeto em estudo de forma muito pontual e marginal, devendo no âmbito do projeto de
execução ser apresentado à Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, o
licenciamento para a utilização destas áreas face ao interesse público do projeto.

Reserva Ecológica Nacional (REN)
A REN garante a proteção de ecossistemas e a permanência dos processos biológicos
imprescindíveis ao enquadramento equilibrado das atividades humanas. Constitui uma
estrutura biofísica básica e diversificada, através do condicionamento à utilização de
espaços com características ecológicas específicas. A sua criação é consequência da
evolução da política ambiental nacional, procurando fazer face ao crescimento urbano, no
sentido de criar e manter uma reserva de espaços naturais de elevada qualidade e
sensibilidade.
A REN é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, que
corresponde à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, que
revogou o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março e o Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de
setembro. Os diplomas que aprovaram a REN em cada um dos concelhos são os
seguintes:
Concelhos

Diplomas legais que aprovaram a REN

ALBERGARIA-A-VELHA

Portaria n.º 61/2015 (DR 43, I-S, 3 de março)

ESTARREJA

Portaria 84/2014 (DR 72, I-S, 11 de abril)

Pela análise da cartografia elaborada (Carta da REN no Anexo 8 do Volume 3 – Anexos
e sua integração na Carta Síntese de Condicionantes) verifica-se que a área de estudo
abrange áreas de REN classificadas como “Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do
Solo” e “Leitos e Margens dos Cursos de Águas.
De acordo com a legislação que regulamenta a REN, Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
novembro, as intervenções previstas no âmbito deste projeto e de acordo com o n.º 2 e 3
do art.º 20 são consideradas como usos e ações que não colocam em causa os objetivos
de proteção ecológica das áreas de REN, sendo projetos autorizados conforme o Anexo
II do referido Decreto-Lei, mais precisamente de acordo com a alínea o) da secção II –
Infraestruturas:
Alínea o) Alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas
correções de traçado.
As condições de viabilização dos usos e ações a que se referem os n.os 2 e 3 do artigo
20º do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, estão contudo sujeitos à
demonstração do cumprimento dos requisitos definidos na Portaria n.º 419/2012, de 20
de dezembro. Da sua análise verifica-se contudo que os projetos inseridos na alínea o)
Alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas correções de traçado da
Secção II – Infraestruturas do Anexo II do Decreto-Lei 239/2012, são admitidos sem
requisitos específicos.
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Domínio Público Hídrico
A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao
Domínio Público Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro,
na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
Na prática, o domínio público hídrico abrange inúmeras situações, destacando-se as
seguintes:
Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis;
Cursos de água navegáveis e flutuáveis;
Leitos e margens dos cursos de água não navegáveis nem flutuáveis nos troços
que atravessam terrenos públicos do Estado;
Águas subterrâneas que existam em terrenos públicos, municipais ou de
freguesias;
Águas dos poços e reservatórios construídos com verba municipal ou com verbas
da freguesia.
A delimitação do domínio público hídrico é o procedimento administrativo pelo qual é
fixada a linha que define a estrema dos leitos e margens do domínio público hídrico
confinantes com terrenos de outra natureza.
Ao nível da área de projeto verifica-se a presença de linhas de água não navegáveis nem
flutuáveis, que são atualmente já restabelecidas por passagens hidráulicas pela
autoestrada e que serão alvo de prolongamento no âmbito do projeto de alargamento. O
Rio Antuã, que corresponde a uma linha de água navegável, é atravessado atualmente
por viaduto, cujo alargamento se fará ao nível do tabuleiro sem novas intervenções no
leito
A intervenção nestas áreas, e de acordo com a legislação em vigor, carece de
autorização junto da entidade competente.

Gasodutos
Na área em estudo verifica-se a presença de dois Gasodutos, sob gestão da REN
Gasodutos e Lusitânia Gás. Ocorre nomeadamente um gasoduto da Rede Nacional de
Transporte de Gás Natural (RNTGN) que atravessa a A1, mais precisamente ao
km 253+752 e que corresponde ao km 75+990 da Linha 03000 do Gasoduto Leira /
Braga (Lote 2).
De acordo com as condições de licenciamento do atravessamento da autoestrada,
emitido pela Brisa, o atravessamento em causa foi realizado pelo método de
atravessamento por perfuração horizontal. Nesse sentido, a RNTGN, neste local,
encontra-se devidamente protegida com manga de proteção em aço numa extensão total
de cerca de 74 metros e a uma profundidade mínima de 3,20 metros em relação a
plataforma da via rodoviária.
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Não obstante e ao abrigo do disposto no art.º 7.º da Portaria n.º 142/2011, de 6 de abril,
solicita a REN Gasodutos, como entidade gestora, que sejam remetidos os elementos do
projeto de execução do alargamento que permitam avaliar a suficiência da atual proteção
do gasoduto elou a compatibilidade da intervenção na estrada com /outras eventuais
infraestruturas que existam no local (por exemplo, postes de proteção catódica ou de
sinalização).
Ao longo de toda a extensão da RNTGN encontra-se constituída, ao abrigo do DecretoLei n." 11/94, de 13 de janeiro, uma faixa de servidão de gás natural com 20 m de largura
centrada no eixo longitudinal do gasoduto. No interior da referida faixa, o uso do solo tem
as seguintes restrições:
-

Proibição de arar ou cavar a mais de 0,50 m de profundidade a menos de 2 m do
eixo longitudinal do gasoduto;

-

Proibição de plantação de árvores ou arbustos a menos de 5 m do eixo
longitudinal do gasoduto;

-

Proibição de qualquer tipo de construção, mesmo provisória, a menos de 10 m do
eixo longitudinal do gasoduto.

Ao abrigo da já citada Portaria n.º 142/2011, de 6 de abril, quaisquer intervenções nas
imediações da RNTGN deverão ser devidamente acompanhadas por técnicos da
operação e manutenção das entidades responsáveis pela sua gestão.
No interior de todo o corredor em análise, encontram-se ainda em operação as seguintes
infraestruturas da RNTGN, mas que não são interferidas pela A1:
-

Gasoduto Leiria I Braga (Lote 2 - Linha 03000);

-

Ramal de Estarreja (Linha 03254);

-

Estação JCT 03360 / GRMS 033591 GRMS 03369 (Estarreja);

-

Estação BV 03350 (Albergaria-a-Velha);

-

Estação JCT 03300 I GRMS 03309 (Roxico).

Da empresa GALP / Lusitânia Gás existe um gasoduto de 2º Escalão. A sua interceção
pela autoestrada ocorre ao km 246+200, ligando à subestação que existe a poente da
via, e ainda ao km 257+750.
Os procedimentos tendo em vista o alargamento da autoestrada nestas locais são os
anteriormente referidos.
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Rede Rodoviária
Na área do projeto a rede rodoviária, e para além da A1, é constituída maioritariamente
por estradas nacionais e estradas municipais que estão sob gestão dos municípios.
A constituição de servidões relativas às estradas que foram classificadas no Plano
Rodoviário Nacional em vigor, como é o caso da A1 segue o regime previsto no novo
Estatuto das Estradas da Rede Nacional (EERRN – Lei n.º 34/2015, de 27 de abril), que
regula a proteção e fixa as condições de segurança e circulação dos seus utilizadores e
as do exercício das atividades relacionadas com a sua gestão, exploração e
conservação.
Nas estradas cuja manutenção é dos municípios, as áreas de servidão aplicáveis são as
definidas no art.º 8º do Decreto-lei n.º 13/71, de 23 de janeiro e no que vier definido nos
Regulamentos dos PDM, os quais remetem para a legislação em vigor.
A A1 interfere com 10 vias desta natureza, todas restabelecidas sob a forma de PS (8) e
de PI (2). No caso das PS, que terão que ser demolidas e construídas novas obras de
arte para contemplar o novo perfil da Autoestrada, três delas não permitem que durante a
sua construção se possa recorrer ao uso de caminhos alternativos, pelo que se construirá
uma nova obra de arte adjacente à atual.
Deste modo, no caso das PS a construir no mesmo local, a intervenção faz-se na atual
área de servidão. No caso das PS a construir adjacentemente será criada uma nova faixa
de servidão associada ao local da nova obra de arte.

Linhas Elétricas
A constituição de servidões administrativas respeitantes a infraestruturas de produção,
transporte e distribuição de energia elétrica segue o regime previsto nos Artigos 54.º e
56.º do Regulamento para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26852, de
30 de julho de 1936, no Artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de
1960, e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho.
Verifica-se na área de estudo do projeto a existência de linhas elétricas de alta, média e
baixa tensão (de acordo com a Carta de Condicionantes), sob gestão da EDP, e que já
hoje intercetam a autoestrada. No âmbito do alargamento apenas se prevê uma potencial
interferência com as linhas de baixa tensão.
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Rede de Abastecimento de Água
A constituição de servidões relativas aos sistemas de abastecimento de água segue o
regime previsto pelo Decreto-Lei n.º 34.021, de 11 de novembro de 1944 conjugado com
o regime geral de constituição de servidões que resulta do Código das Expropriações
(C.E.) aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro (art.º 8.º do C.E.).
Os estudos e os trabalhos relativos aos sistemas de abastecimento de água dos
aglomerados populacionais são considerados de utilidade pública (art.º 1.º do Decreto-Lei
n.º 34021). A servidão constitui-se por despacho do Ministro do Ambiente e do
Ordenamento do Território, sob proposta da entidade interessada nos estudos ou nos
trabalhos de abastecimento dos aglomerados populacionais (art.º 14.º n.º 1 do C.E. e art.º
2.º a l. d) do Decreto-Lei n.º 207/2006).
Havendo já o restabelecimento destas infraestruturas pela autoestrada (emissários de
Albergaria a Velha e de Estarreja, ancorados nas PS361 e PS369), os trabalhos que
decorrem do alargamento e da necessária compatibilização estão contemplados no
projeto de Serviços Afetados.

Captações de água para abastecimento
Para a área de estudo e com base na informação da ARH Centro, destaca-se a presença
de duas captações superficiais para abastecimento público, junto ao Rio Antuã, as quais
já não se encontram ativas e para as quais também nunca foram estabelecidos
perímetros de proteção.
Na envolvente à A1, verifica-se apenas a presença de alguns furos ou poços para rega e
uso industrial ou consumo humano provado (12), cujas distâncias à via variam entre 30 e
175 m, conforme identificado no ponto 5.4 dos Recurso Hídricos.

Áreas com perigosidade de incêndio florestal
Com base na cartografia apresentada no Anexo 8 do Volume 3 – Anexos elaborada a
partir da Carta de Perigosidade de Risco de Incêndio Florestal para 2017 (ICNF), a zona
de implantação do sublanço Albergara / Estarreja da A1, insere-se até cerca de metade
do traçado em área de perigosidade Média a Alta e pontualmente Muito Alta, que decorre
de uma extensão envolvente florestal à via, constituída por eucaliptal.
A partir desta zona a perigosidade é classificada de Muito Baixa tendo em conta uma
envolvente agrícola, sendo exceção as encostas do rio Antuã (Alta) e a envolvente ao Nó
de Estarreja (Baixa a Média), com ocupação também florestal.
Quanto à Rede Primária de Faixa de Gestão de Combustível, definida na mesma
cartografia, ainda não está publicada para a área de estudo.
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13. PATRIMÓNIO
13.1 Metodologia
O estudo do património foi elaborado de acordo com o Regulamento dos Trabalhos
Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro de 2014), o Decreto-Lei
n.º 69/2000 de 3 de maio (Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei
n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 25 de maio de 2012 (Lei orgânica das Direções
Regionais de Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente) e
pretendem cumprir os termos de referência para o descritor património arqueológico em
Estudos de Impacte Ambiental (Circular do Instituto Português de Arqueologia, de 10 de
setembro de 2004).
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção
Geral de Património Cultural, no dia 12 de janeiro de 2018, com a direção científica de
João Albergaria (Anexo 9 do Volume 3 – Anexos).
Considerando as caraterísticas do projeto, este trabalho tem um carácter linear, dado que
se estende ao longo da autoestrada existente (A1 – Sublanço Albergaria / Estarreja)
numa extensão aproximada de 10,4 km, para o qual se estabeleceu uma estratégia de
trabalho composta por três etapas:
1. Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação disponível.
2. Realização de prospeções sistemáticas do terreno, em toda a área de
projeto (corredor com aproximadamente 100 m de largura e cerca de
10,4 km de extensão).
3. Elaboração de um relatório final.
O relatório dos trabalhos, que se apresenta na íntegra no Anexo 9 do Volume 3 –
Anexos, tem com principais objetivos:
1. Apresentação dos impactes patrimoniais negativos identificados na área de
projeto.
2. Sugestão de medidas de minimização patrimonial genéricas e específicas
para os impactes patrimoniais negativos conhecidos.

13.1.1 Levantamento de informação
13.1.1.1 Escala de análise espacial
A Situação Atual do Descritor Património circunscreve uma área de enquadramento
histórico, com a finalidade de se conhecer o contexto histórico do território abrangido por
este projeto. Assim, optou-se por estabelecer um corredor, centrado no eixo da via, com
400 m de largura.
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A área de incidência do projeto corresponde a um corredor com cerca de 10,4 km e
cerca de 100 m de largura (25 m para cada lado da atual faixa de expropriação do
terreno), que foram prospetados de forma sistemática. A reduzida largura do corredor
explica-se porque as ações a desenvolver neste projeto limitam-se ao alargamento da
plataforma existente em mais 8,6 m, passando de 28,0 m para 36,6 m, sendo que esse
alargamento está em grande parte inserido em área já expropriada anteriormente,
afetando as áreas dos atuais taludes e de forma muito marginal novas áreas. Decorrente
do alargamento será feita a repavimentação da via e a criação de nova sinalização.
A área de impacte direto corresponde assim a um corredor com a largura máxima de
3 m para cada lado do limite da atual faixa de expropriação da via (e que comporta as
novas áreas a expropriar) e a área de impacte indireto corresponde a um corredor com
12 m para cada lado do limite da atual faixa de expropriação da via. A restante faixa de
terreno (com 10 m para cada lado da faixa de expropriação) corresponde à área de
impacte nulo.
Convém salientar que nesta fase de projeto de execução não são definidas as áreas de
implantação do estaleiro, bem como, as zonas de depósito e empréstimo de terras. Por
este motivo, não foi possível observar o terreno nestes locais. Essa situação ficará a
cargo do futuro adjudicatário da empreitada.

13.1.1.2 Recolha bibliográfica
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os
seguintes recursos:
•

•
•
•
•
•

Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos,
doravante designada Endovélico)3 da responsabilidade da Direcção Geral do
Património Cultural (DGPC).
Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC4 da
responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).
SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico5 do Instituto da
responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).
Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de relevância nacional da
responsabilidade da Universidade do Minho6
IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército7
Googlemaps8

3

http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/
5
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx
6
http://geossitios.progeo.pt/index.php
7
http://www.igeoe.pt/
8
https://maps.google.pt/
4
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•

•

•

•

•

1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Albergaria-a-Velha publicada pelo Aviso n.º
2536/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 47 de 09/03/2015, 5823 – 5846 corrigida
pelo Aviso n.º 3407/2016, Diário da República, 2.ª série, n.º 51 de 14/03/2016;
alterada pelo Aviso n.º 3998/2016, Diário da República, 2.ª série, n.º 58 de
23/03/2016, pelo Aviso n.º 4751/2016, Diário da República, 2.ª série, n.º 69 de
08/04/2016, pelo Aviso n.º Aviso n.º 3457/2017, Diário da República, 2.ª série, n.º 66
de 03/04/2017 e pelo Aviso n.º 8278/2017, Diário da República, 2.ª série, n.º 141 de
24/07/2017.
Revisão do Plano Diretor Municipal de Estarreja publicada pelo Aviso n.º 8186/2014,
Diário da República, 2.ª série, n.º 133, 14/07/2014, e retificado pela Declaração de
Retificação n.º 906/2014, Diário da República, 2.ª Série, n.º 177, 15/07/2014.
Município de Albergaria-a-Velha: Áreas de Atuação: Património Histórico e Cultural:
Património Cultural (http://www.cm-albergaria.pt//Templates/ TabbedContainer.aspx?
id_class=2081&divName=1977s3064s2081, 15/01/2018)
Município de Albergaria-a-Velha: Áreas de Atuação: Planeamento, Gestão Urbanística
e
Requalificação
Urbana
(http://www.cm-albergaria.pt//Templates/
Services.aspx?id_class=151&divName=1977s151, 15/01/2018)
SIG
Albergaria-a-Velha
(http://sig.cm-albergaria.pt/frontend/web/index.php,
15/01/2018)

•

Estarreja Município: Áreas de atividade: Planeamento e ordenamento do território:
Instrumentos de gestão territorial (http://www.cm-estarreja.pt/instrumentos_de_
gestao_territorial, 15/01/2018)

•
•

Estarreja Município: SIG (http://sig.cm-estarreja.pt/websig/, 15/01/2018)
Estarreja Município: Turismo: O que visitar: Património edificado: Arte Nova
(http://www.cm-estarreja.pt/arte_nova, 15/01/2018)
Estarreja Município: Turismo: O que visitar: Património edificado: Património religioso
(http://www.cm-estarreja.pt/patrimonio_religioso, 15/01/2018)
Bibliografia publicada sobre a região.

•
•

13.1.1.3 Análise toponímica
A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 (folhas n.º 163, 164, 174 e 175)
verificou a ausência de topónimos com potencial significado arqueológico na área de
projeto do empreendimento em estudo.
13.1.2 Prospeção arqueológica
As prospeções arqueológicas realizaram-se no dia 3 e 4 de fevereiro de 2018, de forma
sistemática em toda a área de incidência do projeto.
Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de Trabalhos
Arqueológicos, o técnico responsável foi devidamente autorizado pelo promotor do
Estudo de Impacte Ambiental para realizar prospeções arqueológicas nos terrenos e
responsabiliza-se por eventuais danos causados pela atividade arqueológica. A
sinalização e segurança foi efetuada conforme a legislação prevista para este tipo de
trabalhos de campo.
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A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta para o
atual relatório. Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das
prospeções arqueológicas, não houve necessidade de fazer qualquer depósito de
materiais arqueológicos.

13.1.2.1 Visibilidade do terreno
O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias
subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que nos
permite distinguir as grandes unidades de observação; a segunda distingue-se pela
necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (ver Quadro IV. 45 e
Quadro IV. 46).
Quadro IV. 45 – Graus de visibilidade do terreno
Visibilidade má do terreno

1

Visibilidade mista do terreno

2

Visibilidade média do terreno

3

Visibilidade boa do terreno

4

Solo urbano

5

Aterros e escavações

6

Área vedada

7

Terreno de forte inclinação

8

Percurso pedestre dificultado por questões de segurança.

9

Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de
materiais arqueológicos.

Áreas de fogo e de
desmatação

Intransponível ao percurso pedestre.
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo.
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno.
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho.
Facilita o percurso pedestre e a observação de construções.
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho.
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de
materiais arqueológicos.
Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande quantidade
de entulho e de lixo recente.
Observação de construções, mas superfície de solo original sem
qualidade de observação.
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente
revolvido.
Superfície do solo original sem qualidade de observação.
Intransponível ao percurso pedestre.

Quadro IV. 46 – Grau de Diferenciação do Descritor 4
Visibilidade mínima da
superfície do solo

4.1

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo.
Observação facilitada de construções, mas com identificação difícil
de materiais arqueológicos.

Visibilidade intermédia da
superfície do solo

4.2

Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo.
Observação facilitada de construções e identificação razoável de
materiais arqueológicos.

Visibilidade elevada da
superfície do solo

4.3

Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes.
Observação facilitada de construções e de materiais arqueológicos.
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13.1.2.2 Ficha de sítio
O registo dos sítios com valor patrimonial é feito numa ficha criada para este efeito,
organizada em cinco grupos de descritores relacionados com os seguintes objetivos:
•

Identificação.

•

Localização administrativa e geográfica.

•

Descrição da Paisagem.

•

Caraterização do material arqueológico.

•

Caraterização das estruturas.

•

Avaliação e classificação do valor patrimonial.

•

Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial.

No decorrer dos trabalhos não foram identificados quaisquer sítios, pelo que não há
assim lugar à apresentação de Fichas de Sítios.

13.1.2.3 Registo fotográfico
O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios com
valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria o
terreno, na área que será afetada por este projeto.

13.1.2.4 Registo cartográfico
A área de enquadramento histórico e a área de incidência de projeto foram assinaladas
na Carta Militar de Portugal n.º 163, n.º 164, n.º 174 e n.º 175 (escala 1.25000) (ver
Anexo 9 do Volume 3 – Anexos).
A área de incidência de projeto e a visibilidade do terreno foram assinaladas na
cartografia à escala do projeto de execução (ver Anexo 9 do Volume 3 – Anexos).

13.1.2.5 Informação oral
No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se recolheu informação oral
pertinente.
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13.1.3 Valor patrimonial
A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais
importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é calculado
usando as categorias apresentadas no Quadro IV. 47, às quais é atribuída uma valoração
quantitativa.
A avaliação patrimonial das ocorrências patrimoniais aplica-se somente às ocorrências
inventariadas na área de projeto.
Quadro IV. 47 – Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação
Valor da Inserção Paisagística

2

Valor da Conservação

3

Valor da Monumentalidade

2

Valor da raridade (regional)

4

Valor científico

7

Valor histórico

5

Valor Simbólico

5

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o
espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a
avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se
encontra se apresentar semelhante à paisagem original, entenda-se a paisagem
contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua inserção paisagística será
considerada “com interesse”. Nos casos em que não foi possível determinar este valor, o
mesmo não contribuirá para o cálculo do Valor Patrimonial.
Quadro IV. 48 – Descritores do Valor da Inserção Paisagística e respetivo valor numérico
Com Interesse

5

Com pouco interesse

2

Sem Interesse

1

Indeterminável

Nulo

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em
questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro
de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na
conservação de um sítio em bom estado do que num sítio em mau estado.
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O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este critério não
será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
Quadro IV. 49 – Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico
Bom

5

Regular

2

Mau

1

Desconhecido

Nulo

O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no
meio envolvente, dadas as suas características arquitetónicas e artísticas. Avalia
simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção evidente dos construtores do
sítio em questão e o impacto que é atualmente observável, que decorre da evolução do
sítio e da paisagem onde se insere, assim como da evolução das categorias culturais que
reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio.
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das
suas características arquitetónicas e artísticas será feita tendo em consideração a sua
relevância a nível regional.
Também neste caso não será possível determinar o Valor da Monumentalidade de um
sítio totalmente enterrado e nesse caso este critério não será tido em conta na
determinação do Valor Patrimonial.
Quadro IV. 50 – Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico
Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as
mesmas características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo.
Haverá situações, por incapacidade de caracterizar convenientemente o objeto em
estudo, em que se desconhecerá a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não será
tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
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Quadro IV. 51 – Descritores do Valor da Raridade e respetivo valor numérico
Único

5

Raro

4

Regular

2

Frequente

1

Desconhecido

Nulo

O Valor científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o
conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é independente
da antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão. Mais uma vez, se este valor
for indeterminável, não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
Quadro IV. 52 – Descritores do Valor Científico e respetivo valor numérico
Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

No Valor histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como
objeto representativo de um determinado período histórico na região em questão. Neste
caso a antiguidade do objeto já será considerada, visto que, em geral, conservam-se
menos vestígios dos períodos históricos mais recuados, o que aumenta a importância de
cada vestígio singular.
Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das
sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos das
sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte
de informação disponível. Também neste caso é possível que este valor seja
indeterminável e consequentemente não será utilizado no cálculo do valor patrimonial.
Quadro IV. 53 – Descritores do Valor Histórico e respetivo valor numérico
Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável
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Com o Valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial
tem para as comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor
depende da perceção do lugar do objeto na identidade comunitária, da relação afetiva
que as populações mantêm com ele, da importância na sua vivência social e religiosa. Se
não for possível determinar este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor
Patrimonial.
Quadro IV. 54 – Descritores do Valor Simbólico e respetivo valor numérico
Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

O Valor Patrimonial resulta pois da avaliação dos sete fatores anteriormente descritos.
Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da informação existente sobre o
mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística,
Conservação, Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado,
Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme os
quadros anteriores.
Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no Valor
Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada, conforme os valores apresentados
no Quadro IV. 47.
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários
critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de
categorias consideradas, ou seja:
(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da
Monumentalidade*2) + (Valor da raridade*4) + (Valor cientifico*7) + (Valor
histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7
Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será
igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial
inferior a 4, o que corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os únicos fatores
considerados no cálculo do Valor Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o
mais baixo, a saber, o Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor
da Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflete sobretudo o
desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e portanto deve ser
manuseado com muita cautela.
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Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de
Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais
elevado e a classe E às incidências patrimoniais com menor valor.
Quadro IV. 55 – Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial
Significado

Classe de Valor Patrimonial

Valor Patrimonial

Muito elevado

A

16 20

Elevado

B

12 <16

Médio

C

8 <12

Reduzido

D

4 <8

Muito reduzido

E

<4

13.2 Localização Geográfica e Administrativa
O Sublanço da A1 em estudo localiza-se no Distrito de Aveiro, concelho de Estarreja
(União de Freguesias de Beduído e Veiros, Salreu e União de Freguesias de Canelas e
Fermelã) e concelho de Albergaria (freguesia de Branca e Albergaria e Valmaior).

13.3 Caraterização da Paisagem e do Terreno
A paisagem abrangida por este projeto é composta por elevações de pequena dimensão,
cortadas por linhas de água com pouco caudal. Os terrenos são usados para a plantação
contínua de eucaliptos e no cultivo de cereais (parcelas agrícolas concentradas junto às
povoações).
A progressão pedestre foi muito condicionada nos eucaliptais devido à densa vegetação
existente, que impediu a correta observação do solo. Nos terrenos agrícolas registou-se
sobretudo visibilidade média do terreno.
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Foto 24 – Vista geral do eucaliptal junto à plataforma da A1

Foto 25 – Vista geral do terreno (passagem superior)

Foto 26 – Vista geral do terreno (terrenos agrícolas)
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13.4 Ocorrências Patrimoniais
Os trabalhos realizados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção
arqueológica) não revelaram a existência de ocorrências patrimoniais na área de projeto,
quer de natureza arqueológica, quer arquitetónica ou etnográfica.

290
Capítulo IV
fevereiro 2018

A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja
EIA – Volume 2 – Relatório Síntese
Rev.01

14.

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DO AMBIENTE SEM PROJETO

Para a avaliação de impactes gerados pelo projeto no estado atual do ambiente, constitui
um elemento importante fazer uma previsão de qual será a evolução da zona sem
projeto.
Qualquer projeção a longo prazo apresenta dificuldades, pelo que no essencial será feita
uma abordagem tendencial da situação, tendo em conta os estudos efetuados e os
elementos disponíveis.
Assim, é expectável que a evolução da zona em estudo esteja estritamente ligada às
suas atuais características e às perspetivas e estratégicas de desenvolvimento previstas
no âmbito dos Planos Diretores Municipais em vigor.
Das análises efetuadas anteriormente verificou-se que o local está afeto ao espaço canal
reservado em PDM para a A1, classificada como via de importância nacional. A
envolvente à A1 está maioritariamente classificada como espaços agrícolas e florestais e
que não introduzem assim grandes condicionamentos à exploração e alargamento da
A1.
Prevê-se assim que área de projeto permaneça, tal como está, ou seja, um local
dominado pelo uso agrícola e florestal, onde as possíveis alterações aos usos existentes
não contribuirão para a introdução de modificações significativas nas características da
área em análise.
Ao nível da qualidade do ar não estão previstos empreendimentos que possam causar
alterações sensíveis à qualidade do ar, que no essencial não regista atualmente
problemas.
Ao nível do ruído as alterações tenderão a ser mais significativas em função das
principais fontes de ruido decorrerem do trafego automóvel e em especial do que circula
na A1.
No que se refere aos aspetos biológicos e ecológicos é expectável, a médio-longo prazo,
uma alteração do coberto vegetal das áreas florestais com plantações extremes de
eucalipto, em face de uma potencial implantação de novas orientações governamentais
no âmbito da gestão da floresta contra incendidos.
Nas áreas agrícolas poderá assistir-se a um abandono do seu cultivo com terrenos
incultos progressivamente a serem ocupados por matos. Estas alterações poderão
refletir-se na estrutura e composição da comunidade faunística. Com a progressão de
espaços florestais e homogeneização da área, poderá verificar-se um decréscimo na
riqueza e abundância da fauna.
Do ponto de vista dos restantes descritores, não deverá existir uma alteração significativa
à situação atual descrita.
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Do ponto de vista da infraestrutura rodoviária da A1, a não execução do projeto de
alargamento, implica a manutenção das atuais condições de exploração, que se
repercutem em níveis de serviço mais deficientes, com condições de circulação também
mais dificultadas que poderão incrementar os níveis de poluentes atmosféricos e com
repercussões no ambiente sonoro da envolvente, por via da não implantação de medidas
de minimização na fonte e entre a fonte e os recetores, que se consideram necessárias
face aos valores de ruido que atualmente se verificam e que excedem os limites legais.
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