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1.

ÂMBITO

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é referente ao projeto da Exploração
Pecuária Herdade de Lis, localizada no distrito de Braga, concelho de Vila Nova de
Famalicão, freguesia de Landim e união de freguesias de Seide.
O EIA foi elaborado de acordo com as exigências do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31
de outubro, alterado pelo Decretos-Leis n.º 47/2014 de 24 de março, e 179/2015, de 27
de agosto, e alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro,
diploma que aprova o Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA).
A capacidade da exploração é para 1200 bovinos. Considera-se assim que a exploração
encontra-se abrangida pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que
estabelece, na alínea e) do Anexo II a obrigatoriedade de sujeição a Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), de instalações de pecuária intensiva (não abrangidas no
Anexo I) com capacidade igual ou superior a 600 bovinos (no caso geral).
Tendo em consideração que o EIA é apresentado no âmbito de um processo ao abrigo
do Regime Excecional de Regularização de Atividades Económicas, tem-se em
consideração a Portaria n.º 68/2015, de 9 de março, que regulamenta o Decreto-Lei
n.º 165/2014, de 5 de novembro. A referida Portaria estabelece na alínea f) do Anexo II,
que “deve ser apresentado (quando aplicável) Estudo de Impacte Ambiental, contendo
apenas a identificação e avaliação dos impactes da exploração e desativação da
atividade e o estabelecimento das respetivas medidas de minimização ou compensação
e condicionantes, nos termos do artigo 16º do Decreto- Lei n.º 165/2014, de 5 de
novembro, e do artigo 14º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, (…)”.
O conteúdo do EIA tem em consideração o estabelecido no Anexo II da Portaria
n.º 398/2015, de 5 de novembro, mais concretamente o definido no módulo X.I, que
estabelece os elementos que devem instruir os procedimentos ambientais, previstos no
regime de Licenciamento Único de Ambiente (LUA), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 75/2015, de 11 de maio, para a atividade pecuária.
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O EIA elaborado é assim constituído pelos seguintes volumes:
− Volume 1. Resumo Não Técnico
− Volume 2. Relatório Síntese
− Volume 3. Relatórios Técnicos (Anexos)
A entidade promotora é a Herdade de Lis – Exploração Pecuária Unipessoal, Lda., com o
NIF 509899730, com sede na Rua S. Paio, n.º1058, 4770-662 Seide, Vila Nova de
Famalicão.
A autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte (CCDR-N), nos termos do ponto i) da alínea a) do ponto 1 do Artigo 8º do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decretos-Leis n.º 47/2014 de
24 de março, e 179/2015, de 27 de agosto, e alterado e republicado pelo Decreto-lei
n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.
A entidade licenciadora do projeto é a Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Norte, nos termos do Decreto-Lei n. º81/2013, de 14 de junho, que estabelece o regime
do exercício da atividade pecuária (REAP).

2.

RELATÓRIO SÍNTESE

2.1

INTRODUÇÃO

2.1.1

Identificação da equipa responsável pela elaboração do EIA, nomeadamente,
pela coordenação e pela avaliação dos fatores ambientais, indicando a
respetiva formação académica

O EIA foi elaborado pela AGRI-PRO AMBIENTE Consultores S.A.
No Quadro 2. 1 apresenta-se a composição da equipa técnica, em termos de
coordenação e dos responsáveis por cada uma das áreas temáticas e as respetivas
qualificações profissionais.

2.1.2

Indicação do período da elaboração do EIA

O presente Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado no período compreendido entre
julho e setembro de 2018.

2.1.3

Período em que decorreram os trabalhos associados à elaboração do EIA

Os trabalhos associados à elaboração do Estudo de Impacte Ambiental decorreram no
período entre julho e setembro de 2018.
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Quadro 2. 1 – Equipa técnica do EIA
Nome

Área de intervenção /
responsável por descritor

Formação

Carlos Trindade

Engenheiro Biofísico com vasta
experiência na coordenação de Estudos
de Impacte Ambiental

Coordenação Geral
Geologia, Paisagem

Carla Queirós

Engenheira Química especializada nos
fatores físicos

Qualidade do Ar, Clima,
Socioeconomia

David Fonte

Biólogo com especialização em fauna e
flora

Fatores Biológicos e Ecológicos
(Biodiversidade)

João Albergaria

Arqueólogo com muita experiência em
Estudos de Impacte Ambiental

Património Arqueológico
Terrestre

Jorge Inácio

Geógrafo especialista em SIG

Cartografia

Susana Costa

Engenheira Química especializada em
qualidade do ar e recursos hídricos

Recursos Hídricos e Qualidade
da água, Ordenamento e
Condicionantes

Tiago Ferreira

Curso Técnico Profissional de
Desenhador Projetista

Cartografia

2.2

ANTECEDENTES DO PROCEDIMENTO DE AIA

2.2.1

Resumo dos principais aspetos da avaliação ambiental de planos e programas,
com incidência na área de implantação do projeto ou nos quais este esteja
enquadrado e da forma como foram considerados no EIA

Na área de implantação do projeto estão em vigor os Planos de Ordenamento descritos
no Quadro 2. 2.
Quadro 2. 2 – Planos de ordenamento

Programa Nacional da Política
de Ordenamento do Território
(PNPOT)
INSTRUMENTOS DE
ÂMBITO NACIONAL

Planos
setoriais

Plano de Gestão da
Região Hidrográfica
do Cávado, Ave e
Leça (RH2)

Aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de
setembro, tendo sofrido duas retificações,
a 1ª pela Declaração de Retificação nº80A/2007 de 7 de setembro e a 2ª pela
Declaração de Retificação nº103-A/2007,
de 2 de novembro
Aprovado pela Resolução do Conselho de
Ministros nº 52/2016, de 20 de setembro,
tendo sofrido uma retificação pela
Declaração de Retificação nº22-B/2016,
de 18 de novembro

INSTRUMENTOS DE
ÂMBITO REGIONAL

Plano Regional de Ordenamento
Florestal (PROF) do Baixo Minho

Aprovado pelo Decreto Regulamentar
nº17/2007, de 28 de março

INSTRUMENTOS DE
ÂMBITO MUNICIPAL

Plano Diretor Municipal (PDM)
de Vila Nova de Famalicão

Revisão aprovada através do Aviso
nº 10268/2015, de 8 de setembro
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Tendo em conta o caráter dos planos e o âmbito de intervenção, observa-se que apenas
o PDM de Vila Nova de Famalicão poderá apresentar informação aplicável ao projeto. No
ponto 2.4.3 do presente EIA faz-se a análise a este plano.
No concelho de Vila Nova de Famalicão encontram-se também em vigor Planos de
Pormenor e de Urbanização, nomeadamente:
−

Plano de Pormenor da Zona Adjacente à Rua de Alberto Sampaio, em Outeiro,
Calendário;

−

Plano de Urbanização de Devesa.

Apesar dos planos acima identificados se encontrarem em vigor para o concelho de Vila
Nova de Famalicão, dado que a área do projeto não interfere com as delimitações dos
mesmos, não foi efetuada a análise aos Planos de Pormenor e de Urbanização.
Importa também referir que a área afeta à Exploração Pecuária Herdade de Lis
encontra-se fora de qualquer área com estatuto de conservação, enquadrável na Rede
Natura 2000 e Rede Nacional de Áreas Protegidas.

2.2.2

Resumo dos principais aspetos da definição de âmbito e da forma como foram
considerados no EIA

O Artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, pelo Decreto-Lei
n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei nº 179/2005, de 27 de agosto,
estabelece a possibilidade de o proponente poder «apresentar à autoridade de AIA,
previamente ao início do procedimento de AIA, uma PDA (proposta de definição do
âmbito) do EIA».
Pese embora a existência desta prerrogativa estabelecida pelo quadro legal, para o
presente projeto não foi apresentada qualquer PDA, pelo que, em termos de conteúdos
temáticos, o EIA teve assim em consideração o estabelecido no Anexo II da
Portaria n.º 398/2015, de 5 de novembro, que estabelece os elementos que devem
instruir os procedimentos ambientais previstos no regime de Licenciamento Único de
Ambiente (LUA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio, para a atividade
pecuária.
Foram considerados todos os descritores ambientais listados na referida Portaria, uma
vez que se considerou que a exploração de recria/acabamento de bovinos em apreço
apresenta um enquadramento geográfico numa zona com contexto natural, cultural e
social. Assim sendo, entendeu-se conveniente abordar todas as temáticas ambientais
relevantes incluindo: Geologia, geomorfologia e recursos minerais; Recursos hídricos
subterrâneos; Recursos hídricos superficiais; Qualidade do ar; Ambiente sonoro:
Sistemas ecológicos; Solos e usos do solo; Património cultural; Socioeconomia;
Paisagem; Clima; Resíduos; e, Ordenamento e condicionantes do território.
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2.2.3

Anteriores procedimentos de AIA a que o projeto ou alguma das suas
componentes foram sujeitos

A exploração em apreço não foi objeto de anterior procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental.
A Herdade de Lis - Exploração Pecuária Unipessoal, Lda., efetuou a 21 de julho de 2011,
o pedido de registo para o exercício da atividade pecuária na Direção Regional de
Agricultura, tendo para o efeito arrendado vários prédios localizados na freguesia de
Landim, concelho de Vila Nova de Famalicão.
Num dos prédios – Quinta da Lamela – encontrava-se em exploração uma instalação
pecuária de bovinos, com a marca AYP14, a qual foi averbada em seu nome aquando do
pedido de registo para o exercício da atividade pecuária.
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei 214/2008, de 10 de novembro, que aprova o
regime de exercício da atividade pecuária (REAP), todas as explorações pecuárias
existentes à data, licenciadas ou não, estão obrigadas a regularizar-se, declarando a
situação existente na exploração, ao nível do efetivo, das construções, dos
equipamentos, etc.
No âmbito desse Diploma, a Herdade de Lis - Exploração Pecuária Unipessoal, Lda.,
apresentou à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), em maio de
2014, o pedido de licenciamento de exploração de bovinos (n.º030526/01/N/2014) de
carne em regime intensivo, para Classe 1, considerando uma capacidade de 357 CN.
Relativamente a esta solicitação a DRAPN informou, através do ofício n.º
25330/30186/2014, de 17 de julho, que o processo se encontrava sujeito a Avaliação de
Impacte Ambiental.
A 29 de julho de 2015 a Divisão de Licenciamento da DRAPN informou, através do ofício
n.º 23555/31311/2015, que a Herdade de Lis - Exploração Pecuária Unipessoal, Lda.,
dispunha de dez dias para entrega dos elementos solicitados através do ofício n.º
25330/30186/2014 sob pena de suspensão do processo de licenciamento.
A Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão, na reunião 21 de dezembro de 2015,
reconheceu o interesse público municipal na regularização da exploração pecuária da
Herdade de Lis - Exploração Pecuária Unipessoal, Lda, nos termos da proposta da
Câmara Municipal.
Neste seguimento foi apresentado, a 29 dezembro de 2015, um pedido de regularização
ao abrigo do Regime Excecional de Regularização de Atividades Económicas – RERAE
(instituído pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro).
A 27 de setembro de 2016 foi concedida à exploração pecuária em apreço o título
provisório para o exercício da atividade.
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Atualmente possui um efetivo de 1200 bovinos, que correspondem a um total de
CN (Cabeças Normais) da exploração de 690 CN, sendo classificada de acordo com o
sistema de exploração que utiliza como uma produção intensiva, ou seja, sistema onde
os bovinos são alojados, com reduzido recurso ao pastoreio no seu processo produtivo.
A Exploração Pecuária, neste momento, é constituída por oito construções totalizando
uma área de construção coberta de 6 570 m2. Na FIG. 2. 4 – Layout da Exploração
Pecuária apresentam-se as edificações existentes.
Saliente-se que o projeto considera a manutenção dos atuais edifícios da instalação, não
existindo qualquer nova construção. A instalação possui condições ótimas devidamente
adaptadas ao maneio e ao total cumprimento das boas normas do bem-estar animal.
Também a gestão dos efluentes pecuários cumpre as normas preconizadas nos diplomas
a ter em consideração nesta matéria.
Neste sentido, pretende-se com o presente estudo, obter autorização para Classe 1,
dado que a exploração possui uma capacidade de 690 CN, de acordo com o Anexo I do
Decreto-Lei n.º81/2013, de 14 de junho, retificado pela declaração de retificação
nº31/2013, de 24 de julho e alterado pelo decreto-lei nº165/2014, de 5 de novembro.

2.2.4

Outros aspetos relevantes para a elaboração do EIA

No contexto dos antecedentes do procedimento de AIA, para além dos aspetos
mencionados nos pontos anteriores, não se identificam outros aspetos que tenham sido
considerados como relevantes para a elaboração do EIA.

2.3

ANTECEDENTES DO PROJETO

2.3.1

Descrição das soluções alternativas razoáveis estudadas, incluindo a
ausências de intervenção, tendo em conta a localização e as exigências do
domínio da utilização dos recursos naturais e razões da escolha em função,
nomeadamente: das fases de construção, exploração e desativação; da
natureza da atividade; da extensão da atividade; das fontes de emissão; das
características do local

As alternativas que se colocam a um projeto desta tipologia consideram alternativas à
dimensão da exploração e à localização. Contudo, o facto é que, neste caso, se trata de
uma agropecuária já existente e em pleno funcionamento, pelo que a alternativa da
localização não se coloca.
Saliente-se que uma exploração pecuária requer a instalação de diversas infraestruturas
no terreno que, no caso em estudo, já existem no local, não sendo necessária a
construção de novas infraestruturas ou a ampliação das existentes. A área já edificada
permite que a exploração tenha condições para manter um efetivo de 1200 bovinos,
cumprindo com as regras do bem-estar animal.
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Ao nível dos recursos hídricos é de referir que a exploração pecuária dispõe de recursos
hídricos superficiais e subterrâneos, suficientes para suprimir a necessidade de água
para rega e para o abeberamento animal.
A alternativa de deslocalização, não foi considerada porque implicaria a desativação e a
demolição dos edifícios existentes, a construção de novas instalações que representam
um investimento avultado, acrescido do custo de aquisição de terrenos, variável
consoante o concelho, e dos custos inerentes a novos projetos e respetivo licenciamento.
Neste contexto, e em termos objetivos, a localização proposta afigura-se como a única
viável, pelo facto das infraestruturas de apoio à exploração, já se encontrarem
implantadas no terreno. Deste modo, no presente estudo não serão analisadas quaisquer
alternativas ao projeto.

2.3.2

Identificação dos principais fundamentos para
alternativas de projeto, acompanhada de cartografia

rejeição/seleção

das

Como referido anteriormente a localização da exploração pecuária, as infraestruturas
existentes e a disponibilidade de recursos hídricos, constituíram fatores fundamentais
para o arrendamento destes terrenos, não havendo assim alternativas a analisar à
localização do projeto.
No que se refere aos processos e técnicas adotadas, estes foram estabelecidos em
função das condições impostas pelas normas de bem-estar animal.
Tendo em consideração as características do projeto não se justifica a apresentação de
cartografia.

2.4

ENQUADRAMENTO, JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO

2.4.1

Justificação da necessidade ou interesse do projeto, nomeadamente a
fundamentação para a dimensão, tecnologia, localização e características do
mesmo. Apresentação do montante de investimento e valores associados à
criação de emprego

A exploração Herdade de Lis tem como objetivo principal a viabilização e dinamização da
indústria de produção animal, nomeadamente a bovinicultura, no setor da recria e
acabamento de bovinos para posterior abate, com a marca AYP14, em regime intensivo.
A pecuária em apreço já se encontra dotada das instalações necessárias à sua atividade
não implicando a realização de obras de alteração ou ampliação, pelo que a
deslocalização da exploração não constitui uma alternativa à sua localização, não só pelo
custo do investimento em infraestruturas, que se estima ser da ordem dos 800 000,00 €,
mas ainda pela dificuldade em encontrar um local com características, em termos de área
e acessibilidades, semelhantes ao atual.
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Em termos de mão-de-obra é de referir que foram criados três postos de trabalho na
exploração pecuária.
No setor alimentar a Herdade de Lis adquire, a diversas explorações e empresas da
região, silagem de milho, palha (quer para a alimentação dos bovinos, quer para as
camas) e rações alimentares, interagindo com os seus fornecedores e ajudando a
viabilizar o desenvolvimento setorial na região.

2.4.2

Localização e representação cartográfica do projeto e projetos associados à
escala local, regional e nacional

O projeto da Exploração Pecuária Herdade de Lis insere-se integralmente no concelho de
Vila Nova de Famalicão, abrangendo a freguesia de Landim e a união de freguesias de
Seide.
Na FIG. 2. 1 apresenta-se a localização e representação cartográfica do projeto à escala
local, regional e local.

2.4.3

Identificação das áreas sensíveis, dos IGT e classes de espaço afetadas, das
condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública,
dos equipamentos e infraestruturas relevantes (eventuais medidas
preventivas)

No presente ponto são considerados os aspetos de ordenamento do território e
condicionantes, ou seja, os aspetos relacionados com os instrumentos de gestão
territorial, as áreas sensíveis, as servidões administrativas e as restrições de interesse
público decorrentes da presença de recursos naturais e de determinados equipamentos e
infraestruturas na área de projeto.
Na análise deste ponto foram considerados os instrumentos de planeamento e gestão
territorial e as condicionantes respeitantes ao concelho de Vila Nova de Famalicão, onde
se insere o projeto.
Com base nessa informação foram elaboradas as Cartas de Ordenamento (FIG. 2. 2)
e de Condicionantes (FIG. 2. 3), bem como as cartas apresentadas no Anexo 2 do
Volume 3. Relatórios Técnicos (Anexos) relativas à Reserva Ecológica Nacional e
Reserva Agrícola Nacional.
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FIG. 2. 1 – Localização do projeto
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2.4.3.1

Ordenamento do território

Os instrumentos de planeamento e gestão territorial em vigor, com incidência na área de
estudo são os seguintes:


Instrumentos de Âmbito Nacional

– Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado
pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, tendo sofrido duas retificações, a 1ª pela
Declaração de Retificação nº80-A/2007, de 7 de setembro, e a 2ª pela Declaração
de Retificação nº103-A/2007, de 2 de novembro;
– Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2), aprovado
pela Resolução do Conselho de Ministros nº 52/2016, de 20 de setembro, tendo
sofrido uma retificação pela Declaração de Retificação nº22B/2016, de 18 de
novembro.


Instrumentos de Âmbito Regional

– Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Baixo Minho, aprovado pelo
Decreto Regulamentar nº17/2007, de 28 de março.


Instrumentos de Âmbito Municipal

– Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de Famalicão, revisão aprovada
através do Aviso nº 10268/2015, de 8 de setembro.

2.4.3.1.1



Instrumentos de âmbito nacional
Programa Nacional da Politica 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.
O PNPOT foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro.
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 setoriais, regionais e municipais de ordenamento do território, da
responsabilidade das entidades públicas competentes.
No PNPOT é apresentado um conjunto de opções estratégicas territoriais para a região
Norte da qual se destaca a seguinte: “Preservar as condições de exploração das
produções agropecuárias de qualidade”.
De referir, que apesar de ter sido efetuada a análise ao plano pelo facto do mesmo ter
incidência na área de estudo, este não se aplica ao projeto em causa, devido ao seu
carácter geral.
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Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2)

A Lei da Água, Lei nº58/2005, de 29 de dezembro, que transpôs para direito nacional a
Diretiva Quadro da Água (DQA), definiu um novo 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.
O concelho de Vila Nova de Famalicão insere-se na Região Hidrográfica RH2, sendo
abrangido pelo Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça. Este
plano foi publicado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de
setembro, e alterados pela Declaração de retificação nº22-B/2016, de 18 de novembro.
De acordo com o Artigo 24.º da Lei da Água, o planeamento das águas visa fundamentar
e orientar a proteção e a gestão das águas e a compatibilização das suas utilizações com
as suas disponibilidades de forma a:
−

Garantir a utilização sustentável da água, assegurando a satisfação das
necessidades das gerações atuais sem comprometer a possibilidade das
gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades;

−

Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo em
conta o valor económico de cada um deles, bem como assegurar a harmonização
da gestão das águas com o desenvolvimento regional e as políticas setoriais, os
direitos individuais e os interesses locais;

−

Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das
massas de água.

No âmbito do Plano acima referido foram definidos Programas de Medidas, com o
objetivo de atingir os objetivos ambientais definidos nos mesmos.
As medidas propostas no âmbito do referido Plano visam garantir a melhoria e proteção
das características ecológicas e químicas, no caso das massas de água superficiais, e
químicas e quantitativas, no caso das massas de água subterrâneas.
Tendo em conta o caráter deste plano e o seu âmbito de intervenção setorial, observa-se
que não existe relação com o projeto em causa.
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2.4.3.1.2



Planos regionais
Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Baixo Minho

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 com os Planos Regionais de Ordenamento do
Território (PROT). Os objetivos gerais dos PROF são:
−

A avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos
seus usos dominantes;

−

A definição do elenco de espécies a privilegiar nas ações de expansão e
reconversão do património florestal;

−

A identificação dos modelos gerais de silvicultura e gestão dos recursos mais
adequados;

−

A definição das áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da
sensibilidade à erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como das
normas específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a
aplicar a estes espaços.

A área em estudo insere-se no PROF do Baixo Minho, nomeadamente numa das sete
Sub-Regiões que o plano compreende – Cávado-Ave, aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 17/2007, de 28 de março. Abrange, entre outros, o município de Vila
Nova de Famalicão, e corresponde a um plano com um âmbito de intervenção setorial
muito especializado, incidindo as suas orientações sobre o recurso florestal. Ainda de
salientar que a área afeta à exploração pecuária em apreço não se insere em nenhuma
zona sensível.
De acordo com os objetivos e prioridades que norteiam este plano, não são identificadas
restrições ou condicionantes à Exploração Pecuária em análise.

2.4.3.1.3



Planos municipais

Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de Famalicão

A revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho de Vila Nova de Famalicão foi
aprovada através do Aviso nº 10268/2015, de 8 de setembro.
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Tendo como base a Carta de Ordenamento do PDM de Vila Nova de Famalicão
(FIG. 2. 2), identificaram-se no Quadro 2. 3 as classes de espaço abrangidas pela
exploração pecuária Herdade de Lis, onde se efetua a transcrição de partes do
regulamento do PDM, de forma a averiguar a compatibilidade de cada uma das classes
de espaços pela instalação.
Quadro 2. 3 – Classes de espaço abrangidas pela exploração pecuária Herdade de Lis
Classes e
categorias de
espaço

Estatuto de uso e Ocupação do
solo/Edificabilidade

Definição

Compatibilização
com o projeto

Artigo 39.º - Usos

Artigo 38. ° - Identificação e
caracterização

Espaço agrícola

“O espaço agrícola integra as
áreas agrícolas de elevada
fertilidade integradas na RAN,
bem como os solos de aptidão
marginal envolventes que se
destinam, preferencialmente, à
manutenção e
desenvolvimento do potencial
produtivo.” (Artigo 38º)

“Constituem usos dominantes do espaço
agrícola a exploração e a produção agrícola e
pecuária, admitindo -se outros usos quando
complementares, compatíveis ou
potenciadores do aproveitamento dos recursos
em presença, nomeadamente: a) O
armazenamento, comercialização e
transformação dos produtos da exploração;
(…).”

Artigo 40.º Regime de edificabilidade
“1 — Sem prejuízo do regime da reserva
agrícola nacional, nos espaços agrícolas a
edificação admitida, restringe -se aos casos
referidos nos artigos 35.º a 37.º e os referidos
nas alíneas seguintes:

O projeto em
análise é
compatível com
esta classe de
espaço

a) Instalações de apoio direto e exclusivo a
atividades agrícolas ou pecuárias;
b) Instalações industriais ou comerciais
complementares às atividades da exploração;
c) Edifícios para fins habitacionais desde que
se implantem na área menos prejudicial à
atividade agrícola.”
Artigo 74.º - Identificação e
caracterização

Espaço urbano
de baixa
densidade

“1 — O espaço urbano de
baixa densidade corresponde
a zonas urbanas de génese
rural, cuja morfologia está
associada à atividade agrícola
e a formas de divisão da
propriedade essencialmente
orgânicas e adaptadas às
caraterísticas do território,
ocupadas por tipologias
construtivas de habitação
unifamiliar de 1 ou 2 pisos.

Artigo 75.º Usos
“O espaço urbano de baixa densidade destinase preferencialmente a uso habitacional e a
usos, complementares, designadamente os
serviços ou comércio de proximidade,
empreendimentos turísticos e outros usos,
quando compatíveis com o uso preferencial.”

O projeto em
análise é
compatível com
esta classe de
espaço

2 — São espaços sensíveis
de transição para os espaços
rurais, onde o edifício principal
surge frequentemente
implantado no confronto com
o espaço público viário, sem
dominância de alinhamentos.”
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2.4.3.2

Condicionantes e restrições ao uso dos solos

Nesta secção o território abrangido pela área em estudo é 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 do PDM do concelho de Vila Nova de Famalicão que identifica 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 na Carta de Condicionantes (FIG. 2. 3), de Reserva Ecológica Nacional e da
Reserva Agrícola Nacional (apresentadas no Anexo 2 do Volume 3. Relatórios Técnicos
(Anexos)), verifica-se que na área de estudo existem as seguintes áreas condicionadas,
analisando-se de seguida a sua interferência ou não pelo projeto:
−

Reserva Ecológica Nacional (REN);

−

Reserva Agrícola Nacional (RAN).



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. Saliente-se que, após a definição e classificação do uso do solo como REN, os
processos de loteamento, a construção de edificações, a construção de vias, as
escavações e a destruição de vegetação não é permitida, com exceção das seguintes
situações que possibilitam processos de desafetação de área de REN:
−

A não perturbação do equilíbrio ecológico;

−

A assunção de um compromisso antes do estabelecimento da REN;

−

O desenvolvimento de uma atividade que possua objetivos militares ou defensivos
de interesse nacional;

−

O desenvolvimento de uma atividade de interesse nacional, regional ou local e
onde esteja demonstrado que não existem alternativas economicamente viáveis.

A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para a área do município de Vila
Nova de Famalicão foi aprovada pela Portaria n.º 71/2012, de 23 de março.
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Pela análise da carta de REN (Anexo 2) verifica-se que a área de estudo abrange áreas
de REN classificadas como “Zonas Ameaçadas pelas Cheias” e “Áreas de Infiltração
Máxima”, encontrando-se duas construções (Construção 4 e 5) implantadas nestas
classes de REN (FIG. 2. 4 – Layout da Exploração Pecuária).
As Áreas de Máxima infiltração, nos termos do Anexo IV do Decreto-Lei n.º 239/2012, de
2 de novembro, que faz a correspondência com o antigo Decreto-lei n.º 93/90, de 19 de
março, correspondem a “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”.
As “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” são as “áreas geográficas
que, devido à natureza do solo, às formações geológicas aflorantes e subjacentes e à
morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência de infiltração e
recarga natural dos aquíferos e se revestem de particular interesse na salvaguarda da
quantidade e qualidade da água a fim de prevenir ou evitar a sua escassez ou
deterioração”.
Relativamente às “Zonas ameaçadas pelas cheias” ou «zonas inundáveis», estas são as
áreas suscetíveis de inundação por transbordo de águas do leito dos cursos de água
devido à ocorrência de caudais elevados.”
Na Conferência Decisória realizada em 12 de março de 2018, cuja ata é apresentada no
a CCDR-N compromete-se contudo a excluir da Reserva Ecológica Nacional a
área de 1 382 m2, em “áreas com máxima infiltração” e “áreas ameaçadas por cheias”,
para o fim a que se destina, correspondente exclusivamente às áreas de implantação das
edificações 4 e 5 (659 m2 e 723 m2, respetivamente), devendo ser eliminadas as
vedações a menos de 5 metros do leito de curso de água existente e renaturalizadas as
áreas impermeabilizadas, contíguas às edificações 4 e 5.
Anexo 1,



Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Relativamente à RAN, que foi instituída pela primeira vez na legislação nacional pelo
Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de novembro, esta foi depois regulamentada pelo DecretoLei 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, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, que defende, no seu
artigo 20.º que “As áreas da RAN devem ser afetas à atividade agrícola e são áreas non
aedificandi, numa ótica de uso sustentado e de gestão eficaz do espaço rural”.
O Artigo 22.º estabelece que, “As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN
só podem verificar -se quando não exista alternativa viável fora das terras ou solos da
RAN, (…) e quando estejam em causa, entre outras:
a) Obras com finalidade agrícola, quando integradas na gestão das explorações
ligadas à atividade agrícola, nomeadamente, obras de edificação”.

A Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, retificada por Declaração de Retificação nº
15/2011, de 23 de maio, define os limites e condições para a viabilização das utilizações
não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional. Nas áreas da RAN são
excecionalmente permitidas utilizações não agrícolas, mediante parecer prévio ou
comunicação prévia à entidade regional da RAN territorialmente competente.
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A representatividade da Reserva Agrícola Nacional ocorrente na área de estudo
encontra-se ilustrada nas Cartas de Condicionantes (FIG. 2. 3) e da Reserva Agrícola
Nacional (Anexo 2 do Volume 3. Relatórios Técnicos (Anexos)). Pela análise destas
cartas verifica-se que todas as infraestruturas da exploração agropecuária em estudo
inserem-se integralmente em áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN),
pelo que deverá ser solicitado um pedido de parecer prévio vinculativo à Entidade
Regional do Norte da Reserva Agrícola Nacional, nos termos da alínea a) do n.º1 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º
199/2015, de 16 de setembro.
Da análise do acima exposto pode constatar-se que o projeto é compatível com as
condicionantes presentes no concelho interferido, desde que cumpridos os
procedimentos previstos na legislação específica.

2.5

DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.5.1

Descrição dos projetos associados, complementares ou subsidiários e
indicação do seu eventual enquadramento no RJAIA

A exploração de engorda de bovinos da Exploração Pecuária Herdade de Lis
constitui uma instalação existente, atualmente em exploração, que possui uma
capacidade na capacidade que se pretende licenciar (1200 bovinos).
Como atividades associadas apresenta apenas a atividade agrícola, que se desenvolve
da propriedade da exploração. Esta atividade consiste na produção de azevém para
durante o outono/inverno e de milho durante a primavera/verão. O produto agrícola obtido
é consumido na sua totalidade na exploração pecuária.
Nas fotos que se seguem, visualiza-se a atividade agrícola desenvolvida na propriedade
da exploração agro-pecuária, nomeadamente com a cultura de milho.
A exploração não apresenta outros projetos ou atividades associados, complementares
ou subsidiários.

Foto 2. 1– Atividade agrícola (cultura de milho) na Herdade de Lis
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2.5.2

Programação temporal das fases de construção, exploração e desativação
(incluindo calendarização das várias atividades associadas a cada fase) e sua
relação, quando aplicável, com o regime de licenciamento, de autorização ou
de concessão

Para um projeto com estas caraterísticas não é possível estabelecer o respetivo tempo
de vida útil, uma vez que se pretende que seja economicamente viável,
independentemente do tempo de vida útil dos equipamentos e infraestruturas associadas.
Não se estabelece, por este motivo, um período temporal para a fase de exploração,
sendo que a intenção do proponente é obter a legalização desta atividade,
encontrando-se a decorrer um processo no âmbito do Regime Excecional de
Regularização de Atividades Económicas, conforme anteriormente referido, ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro).
Pelo mesmo motivo, não se prevê o horizonte temporal para a sua desativação, sendo o
mais provável a realização de ações de remodelação/atualização das infraestruturas e
equipamentos, por forma a fazer face a fatores como o desenvolvimento do negócio, e a
evolução das questões legais e tecnológicas.

2.5.3

Descrição da fase de construção

A fase de construção não é avaliada no presente EIA, uma vez que, conforme referido
anteriormente, a exploração pecuária em análise corresponde a uma instalação existente
e em exploração e sobre a qual não se encontram previstas intervenções de ampliação
ou alterações das edificações existentes.

2.5.4

Descrição da fase de exploração

A exploração pecuária em apreço possui atualmente um efetivo de 1200 bovinos, a que
correspondem 690 CN, pretendendo-se contudo licenciar a exploração para o total da
sua capacidade à qual correspondem 1200 efetivos.
A exploração tem uma área agrícola associada, sendo a mesma distribuída entre culturas
de outono/inverno (azevém) e culturas de primavera/verão (milho). A exploração
apresenta uma área de edificado que ocupa atualmente cerca de 0,7 ha, na qual se
implantam as adequadas estruturas, todas de piso térreo.
Para a realização do exercício da sua atividade a exploração conta com colaboração de
três trabalhadores efetivos, e ainda um conjunto de construções e infraestruturas cuja
representação esquemática se apresenta na FIG. 2. 4 – Layout da Exploração Pecuária,
sendo feita uma breve descrição das mesmas no quadro seguinte.
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Quadro 2. 4 – Descrição do Edificado
2

Construção

Construção
1

Construção
2

Construção
4

Construção
5

Descrição e Áreas (m )
Abrigo de animais em estrutura metálica, com paredes de
blocos de cimento e cobertura de lona, com uma área de
2
construção coberta de 3 135,00 m , uma área de silo de
2
estrumes de 270,00 m , acessos de betonilha que
2
ocupam uma área de 2 179,00 m e arruamentos em
2
tout-venant que ocupam uma área de 843,00 m .
Dependências agrícolas e estábulo de bovinos,
constituídos por estrutura de betão armado, lajes
aligeiradas, paredes em blocos de cimento e cobertura
em telha cerâmica, com uma área de construção coberta
2
de 922,00 m , parques de betonilha e acessos de
2
2
betonilha com uma área de 583,00 m e 429,00 m ,
2
respetivamente; uma área de tout-venant de 366,00 m ,
2
uma área de calçada de 364,00 m e uma área de eira de
2
pedra de 110,00 m .
Abrigo de animais em estrutura metálica, com paredes
revestidas a chapa metálica e cobertura em painéis de
aço com isolamento incorporado, com uma área de
2
construção coberta de 657,00 m , e acessos de betonilha
2
que ocupam uma área de 566,00 m .
Abrigo de máquinas agrícolas, encostado a parede de
pedra, em estrutura metálica e cobertura em painéis de
aço com isolamento incorporado, com uma área de
2
construção coberta de 420,00 m , e acessos de betonilha
2
que ocupam uma área de 680,00 m .

Ano de
construção

Alvará/licença

2012

Alvará de
Construção
n.º210/2012

1984

A legalizar

2013

A legalizar

2014

A legalizar

Construção
6

Silos para armazenagem de silagem construídos em
betão armado, com uma área de construção coberta de
2
633,00 m .

2012

Processo de
licenciamento
n.º LCEPA 3/2010

Construção
7

Abrigo de palha em estrutura metálica e paredes e
cobertura em painéis de aço, com uma área de
2
construção coberta de 142,00 m .

2013

A legalizar

Construção
8

Abrigo de máquinas e alfaias agrícolas em estrutura
metálica e cobertura em painéis de aço, com uma área
2
de construção coberta de 204,00 m .

2013

A legalizar

Além disso, existe também um conjunto de equipamentos de apoio à atividade produtiva,
destacando-se:
−

Equipamentos da vacaria e estábulos;

−

Equipamento do escritório;

−

Equipamentos da oficina;

−

Máquinas e equipamentos para trabalho na exploração: tratores, reboques,
cisterna de transportar e distribuir o chorume, empilhador, retroescavadora,
equipamentos de rega e outras máquinas e alfaias agrícolas.
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Na exploração pecuária os animais são estabulados e alimentados segundo a classe
etária. A diferenciação por classes etárias permite um maneio mais eficaz e equilibrado,
contribuindo para o bem-estar animal.
No que se refere à alimentação, é distribuído diariamente, em média e por animal, 10 kg
de silagem, 7 kg de ração e 2 kg de palha, sendo a água disponibilizada sem restrições.
As matérias-primas para constituição do alimento a fornecer aos animais encontram-se
armazenadas em silos, sendo a armazenagem efetuada da seguinte forma:
−

A Silagem armazenada em três silos em betão armado horizontais, com uma
capacidade de cerca de 2 100 ton;

−

A Ração é armazenada em quatro silos verticais em estrutura metálica e fibra,
com a capacidade de 60 ton, sendo o abastecimento feito semanalmente;

−

A Palha para alimentação e para camas é armazenada em dois espaços amplos,
existindo capacidade de armazenamento suficiente para dois meses de consumo,
no entanto o abastecimento é feito semanalmente em cargas de 20 ton.

A base da exploração assenta na recria e acabamento de bovinos.
Além dos aspetos produtivos que contribuem diretamente para a rentabilidade da
exploração, é na preservação ambiental que a exploração tem apostado mais
recentemente, refletindo-se na qualidade e quantidade da produção, e na proteção do
meio ambiente.
Tem papel preponderante a valorização dos solos com recurso aos efluentes produzidos
na exploração, com o respeito pelas normas ambientais, diminuindo a utilização de
adubos minerais, com a consequente redução dos custos económicos e aumento da
produtividade dos solos.

Abastecimento de água

Os consumos de água na exploração podem ser divididos em três categorias principais:
consumo doméstico, consumo industrial e rega.
O consumo doméstico de água na exploração refere-se à água utilizada nas instalações
sociais e é proveniente da rede pública.
A água para abeberamento do gado, consumo industrial (lavagens de instalações e
equipamentos) e rega é obtida através de uma captação superficial com drenos em curso
de água, localizada na margem esquerda do Rio Pele.
Refere-se ainda que a exploração pecuária dispõe de uma captação subterrânea em
mina, sendo a mesma apenas utilizada como reforço à captação anteriormente referida.
Os requerimentos para utilização dos recursos hídricos são apresentados no Anexo 3 do
Volume 3. Relatórios Técnicos (Anexos).
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Sistema de Armazenamento / Retenção de Efluentes Industriais

De acordo com o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP), que se apresenta no
Anexo 1 do Volume 3. Relatórios Técnicos (Anexos), a produção prevista de efluentes
pecuários de um efetivo com 690 CN é de, aproximadamente, 8281 ton. de estrume e
891 m3 de chorume.
O estrume, proveniente das camas dos animais, é retirado semanalmente para a zona de
armazenamento e carga, devidamente impermeabilizada, sendo transportada
posteriormente pelas seguintes empresas:
−

Euroguano – Fábrica de Adubos Orgânicos, Lda., para a sua unidade de
compostagem, localizada no concelho de Vila Nova de Paiva;

−

- Hortícolas Moreira & Moreira.

De referir que esta zona de armazenamento dista cerca de 90 m da linha de água mais
próxima da exploração.
Na impossibilidade de efetuar o transporte, após a retirada do estrume das camas, a
exploração tem capacidade para armazenamento do mesmo por um período de três
meses.
O chorume é aplicado nos terrenos afetos à exploração, nas culturas de milho e azevém.
A exploração possui as seguintes infraestruturas de armazenamento de efluentes
pecuários:
−

Fossa de chorume no exterior do estábulo com 150 m3;

−

Conjunto de fossas no interior dos estábulos com 100 m3;

−

Silo para armazenagem de estrumes provenientes das camas do abrigo de
animais, com a capacidade de 720 ton.

Os desenhos de pormenor dos órgãos de retenção destinados ao armazenamento dos
efluentes apresentam-se no Anexo 1 do Volume 3. Relatórios Técnicos (Anexos).

Águas Residuais e Pluviais

As águas residuais com origem na exploração dividem-se em águas residuais domésticas
e águas residuais industriais.
As águas residuais domésticas correspondem às águas geradas nas instalações
sanitárias da exploração sendo as mesmas encaminhadas para a rede de esgotos
pública.
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As águas residuais industriais têm origem na limpeza dos pavilhões e são encaminhadas,
por gravidade, para fossas estanques, conforme anteriormente referido, sendo o chorume
posteriormente aplicado nos terrenos agrícolas.
As águas pluviais não recebem qualquer tipo de tratamento uma vez que não apresentam
carga poluente que possa provocar impacte no meio recetor.

Resíduos e Subprodutos

A exploração pecuária Herdade de Lis é responsável pela produção
resíduos / subprodutos na sua instalação provenientes das seguintes atividades:

de

−

Metabolismo dos bovinos;

−

Limpeza e desinfeção dos pavilhões;

−

Atividade geral da instalação: administração, iluminação, instalações sanitárias;

−

Cuidados veterinários dos bovinos;

−

Cultura de milho e azevém.

No Quadro 2. 5 enumeram-se e classificam-se, de acordo com a LER, os diferentes tipos
de resíduos que são ser gerados nesta atividade. No Quadro 2. 6 são ainda enumerados
os subprodutos com origem na exploração pecuária.
Atualmente as embalagens de papel e cartão e os plásticos, produzidos em pequenas
quantidades pelas atividades decorrentes principalmente no escritório, são separados e
encaminhados diariamente para o circuito municipal de recolha camarária.
Os resíduos das lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio são
encaminhados aquando da produção para o ponto eletrão mais próximo.
A mistura de resíduos urbanos e equiparados é armazenada em sacos e colocada nos
contentores municipais, para recolha com periodicidade adequada.
Os resíduos de embalagens de medicamentos veterinários são colocados em sacos
próprios, fornecidos pela AMBIMED, e armazenados em local impermeabilizado e coberto
à recolha pela referida empresa.
O Regulamento (CE) n.º 1069/2009, de 21 de Outubro estabelece as regras sanitárias
relativas aos subprodutos animais e produtos derivados não destinados ao consumo
humano. Neste diploma são definidas as regras de sanidade animal e de saúde pública
aplicáveis à recolha, transporte, armazenagem, manutenção, transformação e utilização
ou eliminação de subprodutos animais. Este regulamento tem as suas medidas de
execução definidas no Regulamento (UE) n.º 142/2011,de 25 de fevereiro de 2011.
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Quadro 2. 5 – Resíduos gerados na exploração agropecuária

RESÍDUO

IDENTIFICAÇÃO
LER

LOCAL DE
PRODUÇÃO/ATIVIDAD

ACONDICIONAMENTO

DESTINO FINAL

Papel e cartão

15 01 01

Atividades
administrativas e
Outras

Em sacos

Sistema de
Recolha
Municipal

Plástico

15 01 02

Atividades
administrativas e
Outras

Em sacos

Sistema de
Recolha
Municipal

Mistura de resíduos
urbanos e
equiparados

20 03 01

Atividades
administrativas e
Instalações
sanitárias

Em sacos

Sistema de
Recolha
Municipal

Embalagens de
medicamentos
veterinários

15 01 06

Cuidados
veterinários dos
Bovinos

Em sacos

AMBIMED

Lâmpadas
Fluorescentes e
outros resíduos
contendo mercúrio

20 01 21*

Atividade geral da
instalação Iluminação

Caixa plástica

Sistema de
Recolha
Municipal

* Resíduos perigosos de acordo com a lista europeia de resíduos

Quadro 2. 6 – Subprodutos gerados na exploração agropecuária

SUBPRODUTO

Cadáveres dos bovinos da
exploração

Estrume e Chorume

pág.28

Volume 2. Relatório Síntese

LOCAL DE
PRODUÇÃO/ATIVIDAD

Pavilhões dos
bovinos

Pavilhões dos
bovinos

ACONDICIONAMENTO

DESTINO FINAL

Local temporário na
instalação

SNIRA

Fossa e placa de
estrume

Estrume – Para venda,
sendo apenas uma
pequena parte utilizada
para valorização
agrícola
Chorume - Valorização
agrícola

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Projeto de Execução
Exploração Pecuária Herdade de Lis
Setembro.2018
Rev.01

A gestão dos diferentes efluentes pecuários está legislada de forma integrada na
regulamentação das atividades pecuárias, previstas no novo regime do exercício da
atividade pecuária (NREAP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho,
retificado pela declaração de retificação nº31/2013, de 24 de julho, e alterado pelo
decreto-lei nº165/2014, de 5 de novembro, existindo um quadro de licenciamento para
encaminhamento destes efluentes, no qual se dá prioridade à valorização agrícola, na
perspetiva de devolver ao solo os componentes minerais e a matéria orgânica
necessárias ao desenvolvimento vegetal, promovendo, ainda, a redução da necessidade
de adubações minerais e minimizando os impactos negativos desses efluentes sobre o
ambiente.
A empresa proponente, no processo de licenciamento, submeteu à entidade competente
(DRAP-N) um Plano de Gestão de Efluentes Pecuários da exploração (PGEP), elaborado
de acordo com a Portaria 631/2009, de 9 de junho, que estabelece as normas
regulamentares a que obedece a gestão dos efluentes das atividades pecuárias e as
normas relativas ao armazenamento, transporte e valorização de efluentes pecuários e
outros fertilizantes orgânicos, aguardando-se a aprovação do mesmo.
Nesse plano, são definidos e submetidos a aprovação os procedimentos de gestão do
estrume e chorume gerado no decorrer da atividade. A recolha, armazenamento e
tratamento dos efluentes pecuários na instalação consiste na recolha do chorume para as
fossas existentes, e da recolha mecânica do estrume para a zona de armazenamento e
carga devidamente impermeabilizada existente na exploração. Conforme anteriormente
referido, na impossibilidade de efetuar a recolha de estrume no próprio dia em que é
colocado nesta zona de armazenamento, a exploração pecuária dispõe de silos para o
seu armazenamento.
Os efluentes líquidos (chorume) são, portanto, encaminhados para as fossas, para
posteriormente serem utilizados no solo, com recurso a cisternas tipo “Joper”, enquanto
fertilizante agrícola.
Das atividades que decorrem na instalação em estudo resulta ainda um subproduto que
compreende os cadáveres dos bovinos, os quais são armazenados temporariamente nas
instalações enquanto aguardam a recolha por transportador autorizado.
De referir que após a morte de um animal na exploração pecuária é efetuado um
comunicado ao Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA) o qual
designada um transportador para a recolha e entrega do respetivo cadáver nos
respetivos serviços.
Relativamente ao abate de bovinos o mesmo é realizado em Matadouros sendo que os
resíduos e subprodutos provenientes do abate são processados pelos mesmos, servindo
as peles como pagamento dos serviços de abate e tratamento de resíduos e subprodutos
animais.
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2.5.4.1

Indicação do tráfego associado (número e tipo de veículos, horários de
circulação previstos), e descrição dos acessos (vias/percursos utilizados)

A atividade desenvolvida na exploração acarreta um volume de tráfego associado ao
transporte de matérias-primas, de animais, de resíduos e de subprodutos. No quadro
seguinte apresentam-se os volumes de tráfego associados à exploração.

Quadro 2. 7 – Volumes de tráfego médio associados à exploração

JUSTIFICAÇÃO DE ACESSO À

FREQUÊNCIA

PECUÁRIA

N.º VEÍCULOS/ANO

TIPO DE VEÍCULO

ENTRADAS

Silagem

110

Ração

208

Veículo pesado

Palha

52

Veículo pesado

Bovinos para engorda

182

Veículo pesado

Medicamentos

52

Veículo ligeiro

1100

Veículo ligeiro

Viaturas de serviço

Veículo pesado

SAÍDAS

Bovinos para abate

156

Veículo pesado

Cadáveres de bovinos

52

Veículo pesado

Estrume

340

Veículo pesado

Resíduos de medicamentos

12

Veículo ligeiro

TOTAL

2264

---

O acesso à exploração pecuária faz-se através da Rua do Souto. Esta rua entronca na
Avenida da Lamela que dista cerca de 1,6 km do nó de Seide, junto à A7, autoestrada
que liga o litoral norte ao interior do país, com ligação à A3 (Porto – Valença), permitindo
deste modo um rápido e fácil acesso entre a Exploração Pecuária em apreço e os
principais polos de interesse da região e do país.

2.5.4.2

Identificação dos sistemas de controlo de operação, sistemas de deteção,
medidas de combate a incêndio e características construtivas

A exploração pecuária em apreço encontra-se dotada de um sistema de deteção de
incêndio (detetores óticos de fumos) abrangendo todas as divisões. Os edifícios
encontram-se equipados com instalações que permitem detetar o incêndio e, em caso de
emergência, difundir o alarme para os seus ocupantes, alertar os bombeiros e acionar
sistemas e equipamentos de segurança.
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2.6

FASE DE DESATIVAÇÃO

2.6.1

Descrição das soluções alternativas estudadas para a fase de desativação,
tendo em consideração os vários descritores ambientais

Conforme referido anteriormente o presente projeto encontra-se projetado para uma
longa vida útil, e sujeito a ações de remodelação e/ou atualização não se prevendo a sua
desativação. Refere-se contudo que, embora não esteja definido um ano horizonte de
projeto ou de tempo de vida útil, assim que houver intenção de desativar a exploração,
será apresentado à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) um Plano de
Desativação pormenorizado, que contemplará aspetos como as ações de
desmantelamento, o destino dado aos elementos retirados e um plano final de
recuperação de todas as áreas afetadas, bem como as medidas de mitigação a adotar
nesta fase.

2.7

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO

Para a caracterização do ambiente é abordado um conjunto de fatores ambientais
potencialmente influenciados pela Exploração Pecuária Herdade de Lis, com o objetivo
de descrever, de forma tão detalhada e precisa quanto possível, o estado do ambiente,
considerando a perspetiva evolutiva do local sem o projeto em estudo.
Os fatores ambientais definidos na legislação para avaliação correspondem aos
seguintes, os quais terão um desenvolvimento diferente em face da sua relação com a
tipologia específica do projeto em análise, sendo contudo uma preocupação, a
identificação segura de todos os fatores condicionantes e importantes para a avaliação
ambiental do projeto:
−

Geologia, geomorfologia e recursos minerais;

−

Recursos hídricos subterrâneos;

−

Recursos hídricos superficiais;

−

Qualidade do ar;

−

Ambiente sonoro:

−

Sistemas ecológicos;

−

Solos e usos do solo;

−

Património cultural;

−

Socioeconomia;

−

Paisagem;

−

Clima.
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A caracterização do ambiente foi efetuada com recurso às informações recolhidas a partir
de visitas ao local, de trabalhos de campo nos domínios das componentes em que tal se
justificou, de estudos técnicos, de documentação e bibliografia existente e de estudos
efetuados para a região. Complementarmente foram ainda consultadas as entidades
locais e regionais no sentido de recolher toda a informação disponível.
As abordagens metodológicas são devidamente explicitadas e justificadas no âmbito de
cada descritor.

2.7.1

Geologia, geomorfologia e recursos minerais

O presente estudo compreendeu a caracterização e identificação das formações
geológicas ocorrentes na área afeta ao estudo, assim como das morfologias que são as
mais frequentes na região. Fez-se, ainda, uma análise aos recursos minerais que aqui
ocorrem.
Para tal foram consultados elementos bibliográficos diversos e cartografia existente,
nomeadamente a Carta Geológica de Portugal, folha n.o 9B (Guimarães), à escala
1:50 000, e a Carta Militar, folhas n.os 84 e 98, à escala 1:25 000.

2.7.1.1

Caracterização geológica regional

O projeto em estudo insere-se na Zona Centro-Ibérica, pertencente à maior e mais antiga
unidade morfoestrutural do território nacional, designada por Maciço Hespérico ou Maciço
Antigo. Na Zona Centro-Ibérica, em particular na área em estudo, predominam rochas
granitóides e outras rochas magmáticas variscas e pré-variscas, bem como manchas
descontínuas constituídas por rochas metamórficas, pertencentes ao Complexo
Xisto-Grauváquico das Beiras, de origem anteordovícica (Ferreira, A.B., 2005). Outra
característica desta zona é a ocorrência de numerosas dobras, geralmente sinclinais,
alongadas muitas vezes segundo a direção NW-SE.
De referir que a litologia predominantemente granítica origina um tipo de modelado em
que as superfícies de aplanamento são bem conservadas e a rede hidrográfica instala-se
na rede de fraturação pré-existente, pelo que os principais rios e seus afluentes põem em
evidência as principais orientações desta (NNE-SSW).

2.7.1.2

Caracterização litológica, geomorfológica, estrutural,
neotectónica para a zona de implantação do projeto

tectónica

e

A zona do projeto localiza-se em formações graníticas hercínicas, cortadas por uma
densa rede de drenagem, não sendo, contudo, a sua alteração muito profunda na
generalidade. Porém, em certas zonas mais alteradas, o granito está tectonizado e
sujeito a uma maior alteração.
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Uma das originalidades do relevo da região é o facto do substrato rochoso, marcado pela
fracturação e deslocado pela movimentação tectónica, dispor-se em anfiteatro aberto
sobre o atlântico (Lima, 1997). Este facto está fundamentalmente relacionado, com as
suas características litológicas, em que predominam os granitóides, as condições
climáticas húmidas favoráveis à alteração, e uma tectónica complexa que influenciou
direta ou indiretamente a morfologia, isto é, criando desníveis ou facilitando a erosão
diferencial.
O relevo está ainda marcado por depressões alinhadas, ocupadas pela drenagem fluvial,
constituindo alinhamentos importantes dispostos em famílias de orientação preferencial,
de que se destacam os alinhamentos ENE-WSW e N-S, claramente dominantes, e os
NE-SW a NNE-SSW e NW-SE, menos influentes na morfologia.
Os cursos de água principais que atravessam a região apresentam o seu percurso
perfeitamente controlado por esta fracturação. A rede de drenagem do rio Ave e dos seus
principais afluentes seguem vales, ora estreitos ora alargados, que se internam
profundamente, fruto de um ravinamento ou erosão.
Na área em estudo, onde afloram predominantemente os granitóides, as linhas de água
revelam algum controlo tectónico com orientação NNE-SSW, como acontece com o rio
Pele.
Em termos litológicos, de acordo com a carta apresentada na FIG. 2. 5, na área de
implantação da Exploração Pecuária Herdade de Lis afloram predominantemente os
designados (ɣm) Granitos de Burgães, Selho e Arões.
É um granito leucomesocrático, de grão médio com duas micas, essencialmente biotítico.
Os megacristais de feldspato potássico dispersos na matriz conferem-lhe o carácter
porfiróide. Deste modo, trata-se de um granito calco-alcalino, constituído por quartzo,
plagioclase (oligoclase), microclina e biotite. A biotite é a mica mais abundante e a
moscovite, que nem sempre está presente, é um mineral acessório. A tonalidade
acinzentada é-lhe conferida pelo feldspato e pela mica. Os fenocristais de feldspato
possuem granulometria média a grosseira (Martins de Carvalho, 1968).
Os depósitos de cobertura correspondem a unidades atribuídas ao período que vai do
Pliocénico e Quaternário antigo ao atual e Holocénico. Ocorrem quer preservados em
depressões tectónicas quer em terraços fluviais, essencialmente ligados aos principais
cursos de água que cortam a região.
De acordo com a carta geológica referida, ocorrem (a) depósitos fluviais atuais ou
aluviões ao longo dos vales dos rios e ribeiros, onde se acumulam depósitos recentes,
por vezes desenvolvidos.
São constituídos por cascalheiras fluviais, argilas pouco espessas, areias e
lodos fluviais, depósitos argilosos de fundo do vale, etc. Na área de estudo os principais
depósitos fluviais ocorrem junto às margens do rio Pele (afluente da margem direita do rio
Ave).
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FIG. 2. 5 – Geologia
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Do ponto de vista tectónico, localizam-se na região alguns acidentes de falha, geralmente
com direção aproximada NE-SW, alguns dos quais parecem ter condicionado a
instalação de vales fluviais. Segundo a Carta neotectónica (Cabral & Ribeiro, 1988), o
concelho de Vila Nova de Famalicão é atravessado por uma falha provável de inclinação
desconhecida, com componente de movimentação vertical. Esta falha tem uma
orientação NNE-SSW e atravessa o concelho na sua parte oriental, abrangendo território
da freguesia Landim.

2.7.1.3

Caracterização do sistema de falhas, fraturação e áreas de instabilidade

Como acima se verificou, na área do projeto não ocorre qualquer acidente tectónico com
atividade, apesar de estar referenciado para a freguesia Landim uma falha provável de
inclinação desconhecida, com componente de movimentação vertical.
De acordo com a Carta de Intensidades Sísmicas Máximas observadas em Portugal
Continental entre 1901-1972, do Atlas do Ambiente (DGA, 1974) e da Carta de Isossistas
de Intensidades Máximas do Instituto de Meteorologia (1997), a intensidade sísmica
máxima registada no concelho de Vila Nova de Famalicão foi do grau VI da Escala
Internacional, designada de Forte. Nesta situação, o sismo é sentido por todas as
pessoas, originando danos ligeiros, alguns móveis pesados mudam de sítio e os sinos
das igrejas tocam espontaneamente.
Segundo o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes
(RSAEEP), Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio de 1983, que faz o zonamento do País
em quatro zonas (de A a D), por ordem decrescente de intensidade sísmica, a área do
projeto insere-se na zona sísmica D, com coeficiente de sismicidade (a) de 0,3, indicando
um risco sísmico baixo na região.

2.7.1.4

Caracterização do património ou valores geológicos e geomorfológico
com interesse conservacionista. Identificação e caracterização dos
recursos minerais

A região não sendo particularmente rica em recursos geológicos apresentou no passado
e apresenta atualmente alguma atividade extrativa, em especial a exploração de pedra
granítica para inertes, pedra de construção, não estando referenciado contudo qualquer
núcleo em exploração na área em estudo. De acordo com o PDM de Vila Nova de
Famalicão (Revisão do Plano Director Municipal de Vila Nova de Famalicão - III.
Caracterização Biofísica - Dezembro 2004), não foi identificado património geológico e
geomineiro no concelho.
A área de estudo, tal como se referiu anteriormente, situa-se no Maciço Antigo.
Esta zona é caracterizada por ser constituída por aquíferos instalados em rochas
eruptivas e metassedimentares, à exceção das pequenas manchas de rochas detríticas
móveis. São aquíferos descontínuos, de pequena transmissividade e armazenamento.
Estas rochas em termos hidrogeológicos são designadas por rochas cristalinas ou rochas
duras, ou rochas fraturadas ou fissuradas. Em termos gerais, podem considerar materiais
com escassa aptidão hidrogeológica (Almeida, et al., 2000).
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Deste modo, os aquíferos são descontínuos com permeabilidade fissural, instalados em
rochas cristalinas e cristalofílicas, existindo pequenos depósitos de vale ou mesmo de
maciços muito alterados em que a permeabilidade dominante é intersticial. É assim
possível distinguir dois tipos de situações distintas em relação ao comportamento
hidrogeológico do substrato geológico: áreas com substrato de rochas
metassedimentares e rochas graníticas, no primeiro caso, e áreas de depósitos de
cobertura, no segundo caso.
As rochas metassedimentares e graníticas apresentam um carácter fissural em que a
circulação da água é, na maioria dos casos, relativamente superficial, condicionada pela
espessura da camada de alteração e pela rede de fraturas resultante da descompressão
dos maciços. Na maior parte das situações, a espessura com interesse hidrogeológico é
da ordem dos 70 a 100 m.
Os níveis freáticos acompanham a topografia e o escoamento dirige-se em direção às
linhas de água, onde se dá a descarga. Os níveis freáticos são normalmente muito
sensíveis às variações observadas na precipitação. Dado que a área em estudo se
localiza numa zona baixa, onde a espessura de terra vegetal (pouco permeável) atinge
maiores proporções, poder-se-á verificar a acumulação de água de precipitação.
Em relação com os aluviões, dispostos de forma descontínua ao longo das linhas de
água principais, ocorrem pequenos aquíferos, independentes uns dos outros. A captação
é feita por furos, poços e poços com drenos horizontais. Dada a reduzida espessura
(inferior a 20 m), os furos são, regra geral, curtos. Os aluviões contêm leitos de
cascalheiras que permitem a circulação da água proveniente do rio, daí resultando
permeabilidade elevada e produtividade superior a 3 l/s. Os vales do rio Ave e seus
afluentes, nomeadamente o vale do rio Pele, apresentam áreas aluvionares, que
constituem depósitos importantes de água subterrânea.

2.7.1.5

Indicação de eventuais servidões administrativas de âmbito mineiro

Não há registos de servidões administrativas de âmbito mineiro.
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2.7.2

Recursos hídricos subterrâneos

2.7.2.1

Enquadramento hidrogeológico regional, com identificação da(s) Unidades
Hidrogeológica(s)

A área de estudo do projeto da Exploração Pecuária Herdade de Lis abrange a bacia
hidrográfica do Ave pelo que a caracterização hidrogeológica teve por base a informação
disponível no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça – RH2
(PGRH- Cávado, Ave e Leça).
Do ponto de vista hidrológico a área de estudo insere-se na unidade hidrogeológica
designada Maciço Antigo Indiferenciado, caracterizada por sistemas de natureza
fissurada, sustentados por rochas granitóides e metassedimentares do Maciço Hespérico,
com condutividade hidráulica baixa, de onde resultam produtividades reduzidas.
Em regra, as características geológicas da região hidrográfica estão associadas a baixa
condutividade hidráulica, forte heterogeneidade espacial e incerteza da sua aptidão
hidrogeológica, resultando em produtividades reduzidas.
No entanto, dada a representatividade deste tipo de aquíferos na região, aliada ao regime
de pluviosidade local, estes assumem uma enorme importância para o abastecimento de
água local.
Já no que respeita às formações porosas (aluviões e terraços principalmente), estas têm
um desenvolvimento espacial pequeno mas podem constituir aquíferos de interesse local
ou regional. São numerosas as nascentes permanentes e o aproveitamento das águas
subterrâneas é feito, sobretudo, por meio de poços e galerias de mina que captam
aquíferos livres.

2.7.2.2

Enquadramento hidrogeológico local (formações geológicas existentes,
caracterização da massa de água, principais formações aquíferas,
direções do escoamento subterrâneo e caracterização da vulnerabilidade
à poluição)

A área de estudo abrange a massa de água Maciço Antigo Indiferenciado do Ave
(A0X2RH2_ZV2006) caracterizada essencialmente por sistemas fissurados resultantes da
litologia predominante nesta área (FIG. 2. 6).
O Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Ave tem como âmbito territorial a bacia
hidrográfica do rio Ave e duas faixas costeiras que drenam diretamente para o oceano
Atlântico: uma, de dimensão bastante reduzida, a Norte da foz do rio Ave e outra a Sul,
que inclui o rio Onda e algumas ribeiras junto à linha de costa. É limitado a Norte pela
bacia hidrográfica do rio Cávado, a Oriente pela bacia hidrográfica do rio Douro e a Sul
pela bacia hidrográfica do rio Leça.
A área da massa de água perfaz um total de cerca de 1 473 km2, dos quais cerca de
247 km2 e 340 km2 correspondem, respetivamente às áreas das bacias dos seus dois
afluentes mais importantes: os rios Este e Vizela.
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Como referido anteriormente, na área de estudo predominam as rochas graníticas de
onde resultam produtividades reduzidas. A produtividade depende da fracturação e do
grau de alteração dos maciços, e também da topografia, que promove o aparecimento de
nascentes, existindo zonas mais produtivas que outras. Em geral a produtividade nos
granitos é baixa quando comparada com outras formações do Maciço Antigo como os
xistos ou outras formações do Complexo xisto-grauváquico.

FIG. 2. 6 – Massas de água subterrânea

O caudal médio de exploração neste tipo de rocha não ultrapassa, geralmente, 1 l/s, no
entanto, dada a representatividade deste tipo de sistema hidrogeológico na região, os
mesmos assumem uma enorme importância para o abastecimento de água local.
A circulação nestes tipos litológicos é, na maioria dos casos, relativamente superficial,
condicionada pela espessura da camada de alteração e pela rede de fraturas resultantes
da descompressão dos maciços. Como nestas rochas a circulação se faz sobretudo
numa camada superficial, constituída por rochas alteradas ou mais fraturadas, os níveis
freáticos acompanham de uma maneira muito fiel a topografia e o escoamento que se
dirige em direção às linhas de água, sendo ainda, normalmente, muito sensíveis às
variações observadas na precipitação.
Salienta-se que as características da massa de água subterrânea da região em análise
promovem um escoamento do tipo subsuperficial o que leva a uma forte interação entre
massas de água superficiais e subterrâneas.
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A recarga natural é efetuada, essencialmente, a partir da infiltração direta da precipitação
e através da influência de massas de água superficial, que se encontram em conexão
hidráulica através de falhas e fraturas com os sistemas hidrogeológicos. De acordo com o
Plano de Gestão de Região Hidrográfica, na massa de água Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Ave (A0X2RH2_ZV2006) estima-se uma recarga média anual
a longo prazo de 124 hm3 e uma disponibilidade hídrica subterrânea média de
112 hm3/ano.
A descarga natural dos sistemas hidrogeológicos é feita essencialmente para linhas de
água ou através de nascentes.
No que se refere à caracterização das massas de água em risco, a massa de água
abrangida pelo projeto não está classificada, no âmbito do Plano de Gestão da Região
Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça – RH2 (PGRH- Cávado, Ave e Leça), como em risco
de incumprimento dos objetivos ambientais da DQA.

2.7.2.3

Identificação e caracterização da(s) massa(s) de água subterrânea(s), do
estado quantitativo e do estado químico das mesmas

Os principais volumes captados nesta massa de água proveem do setor agrícola, sendo
os volumes captados nos restantes setores pouco significativos (Quadro 2. 8). A soma
dos volumes captados (113,43 hm3/ano) é contudo inferior à recarga anual estimada
(124,44 hm3/ano).
Quadro 2. 8 – Captação de água por setor de atividade
Setor

Volume
3
(hm /ano)

Pressão
Significativa

Agrícola

98,79

Sim

Indústria

11,44

Não

Outros

0,04

Não

Pecuária

0,0048

Não

Turismo

0,02

Não

Urbano

0,99

Não

Golfe

0,45

Não

Fonte: PGRH Cávado, Ave e Leça – 2º ciclo de planeamento (2016-2021)

Pelo exposto, a massa de água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Ave
(A0X2RH2_ZV2006), abrangida pela área da exploração pecuária, apresenta um balanço
hídrico positivo. Tendo em conta este facto, a massa de água é classificada, no âmbito do
2.º ciclo de planeamento do PGRH do Cávado, Ave e Leça, com estado quantitativo de
Bom.
Em termos qualitativos, de acordo com o segundo ciclo de planeamento do PGRH do
Cávado, Ave e Leça, as pressões quantificadas para a área de drenagem da massa de
água subterrânea A0X2RH2_ZV2006 estimam-se em 1238 t/ano de N e 22 t/ano de P
(Quadro 2. 9).
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As principais cargas presentes na área de drenagem da massa de água têm origem no
setor da pecuária, com cerca 979 t/ano de N e 13 t/ano de P, seguindo-se em ordem de
importância o setor agrícola, com cargas de 258 t/ano de N e de 9 t/ano de P. Encontramse ainda registadas cargas de N e P afetas aos setores do Golfe e Urbano, contudo, as
mesmas podem ser consideradas negligenciáveis. Importa contudo salientar que as
cargas registadas não representam uma pressão significativa na massa de água
subterrânea, cumprindo a mesma os objetivos ambientais da DQA, com um estado
químico de Bom.
Quadro 2. 9 – Cargas por setor de atividade
Cargas (kg/ano)
Ntotal

Ptotal

Pressão
Significativa

Agrícola

258543,13

9012,8

Não

Golfe

98

1,94

Não

Pecuária

979295,08

13076,31

Não

Urbano

256,6

47,16

Não

Setor

Fonte: PGRH Cávado, Ave e Leça – 2º ciclo de planeamento (2016-2021)

2.7.2.4

Inventário das captações de água subterrânea privadas e das destinadas
ao abastecimento público e respetivos perímetros de proteção

Em termos de captações de água refere-se uma captação superficial com
drenos em curso de água, localizada na margem esquerda do rio Pele (Processo
n.º PR_CPT_002708), e uma captação subterrânea em mina (Processo
n.º PR_CPT_002709). Ambas as captações destinam-se ao abeberamento do gado e
rega e encontram-se representadas na FIG. 2. 4 – Layout da Exploração Pecuária.
Não foram identificadas captações de água destinadas ao abastecimento público na
envolvente próxima da exploração pecuária.

2.7.3

Recursos hídricos superficiais

Na presente secção é efetuada a caracterização dos recursos hídricos superficiais na
área de implantação do projeto da instalação pecuária.
Para esse efeito procedeu-se à recolha de informação bibliográfica existente para a
região, junto das entidades consultadas e nos diversos documentos e planos relativos à
gestão de recursos hídricos, e a um reconhecimento de campo direcionado. Neste último,
foi possível identificar as linhas de água existentes e as bacias de drenagem na área em
estudo, bem como potenciais usos existentes (pontos de água para combate a incêndios,
captações, entre outros usos).
Da documentação consultada, é de destacar o Plano de Gestão de Região Hidrográfica
do Cávado, Ave e Leça (RH2) do 1º e 2º ciclo de planeamento, disponibilizado pela
APA, I.P.
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Os recursos hídricos foram analisados à luz da Diretiva Quadro da Água (DQA), Diretiva
2000/60/CE, de 23 de outubro, transposta para a ordem jurídica portuguesa pela
Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água) com alteração efetuada pelo
Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho.

2.7.3.1

Identificação da(s) massa(s) de água e indicação do estado ecológico e
químico da(s) mesma(s)

A área da instalação pecuária abrange a bacia de drenagem da massa de água
PT02AVE0127 (Rio Pele).
No Quadro 2. 10 apresenta-se a classificação do estado químico e estado ecológico da
massa de água referida.
Quadro 2. 10 – Classificação do estado químico e ecológico
da massa de água abrangida
Massa de água
Código
PT02AVE0127

Designação
Rio Pele

Estado Químico
Bom

Estado Ecológico
Mau

Fonte: PGRH Cávado, Ave e Leça (2º ciclo)

2.7.3.2

Cartografia da rede hidrográfica, identificação das linhas de água, massas
de água, zonas protegidas (Lei da Água) e caracterização fisiográfica da
bacia hidrográfica

2.7.3.2.1

Cartografia da rede hidrográfica, identificação das linhas de água, massas de água,
zonas protegidas (Lei da Água)

O projeto da Herdade de Lis insere-se na Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça
(RH2) mais concretamente na bacia hidrográfica do rio Ave e na sub-bacia do rio Pele.
O rio Ave tem a sua nascente na serra da Cabreira, a cerca de 1 200 metros de altitude,
no concelho de Vieira do Minho. No seu percurso de 93,5 quilómetros em direção ao mar,
em Vila do Conde, o rio Ave recebe águas de um conjunto grande de rios ou ribeiros. Os
seus afluentes mais importantes são o rio Este (margem direita) e o rio Vizela (margem
esquerda), destacando-se ainda os rios Pele e Pelhe.
Em termos de linhas de água intercetadas pela instalação, destaca-se, na zona de
poente, o rio Pele, e sensivelmente no limite norte, um afluente da margem esquerda
deste rio, que confina praticamente com os limites da propriedade.
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FIG. 2. 7 – Enquadramento hidrográfico
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Na FIG. 2. 7 apresenta-se a cartografia da rede hidrográfica na área de estudo, onde
estão identificadas as linhas de água e as massas de água interferidas e no Quadro 2. 11
apresenta-se a classificação decimal das linhas de água abrangidas pelo projeto.
Quadro 2. 11 – Classificação decimal das bacias abrangidas
Sub-bacia Hidrográfica
Classificação
Decimal

Designação

Bacia
Hidrográfica

Rio Ave

104

Ave

Rio Pele

104 14

Ave

Fonte: “Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal,” 1981,
PGRH Cávado, Ave e Leça (2º ciclo)

De referir, por fim, que não existem zonas protegidas na área em estudo.

2.7.3.2.2

Caracterização fisiográfica da bacia hidrográfica

No Quadro 2. 12 apresentam-se as características fisiográficas da bacia abrangida pelo
projeto.
Quadro 2. 12 – Características fisiográficas das principais bacias abrangidas
Bacia
Rio Ave

Área (km²)

Altitude máxima (m)

Declive Médio (%)

1 390

1 200

13

Fonte: PGRH Cávado, Ave e Leça (1º ciclo)

2.7.3.3

Caracterização do escoamento mensal e anual para as linhas de água de
interesse

Com base no PGRBH do Cávado, Ave e Leça (1.º ciclo), disponibilizado no
site da APA, verifica-se que a afluência anual média total disponível na região
hidrográfica do Cávado, Ave e Leça é de, aproximadamente, 3 607 hm3, sendo que a
sub-bacia do Cávado é a que apresenta maior volume de escoamentos gerados,
2 107 hm3, seguido da sub-bacia do Ave com 1 295 hm3 e da sub-bacia do Leça com
114 hm3 (Quadro 2. 13).
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Quadro 2. 13 – Escoamentos anuais nas sub-bacias
Sub-bacia

Escoamento anual médio
(hm³)

Cávado

2 107

Ave

1 295

Leça

114

Costeiras entre o Neiva e o Douro

91

RH2

3 607

Fonte: PGRH Cávado, Ave e Leça (1º ciclo)

2.7.3.4

Indicação da cota de máxima cheia

Dadas as características, sobretudo a dimensão e expressão, das linhas de água mais
próximas da área de estudo, não existem dados relativos à cota máxima de cheia.
Recorrendo ao SNIAMB, verifica-se que a área em estudo não coincide com zonas de
inundação nem com zonas com risco potencialmente significativo de inundações.
Acresce referir que não há registo de inundações na área em estudo.

2.7.3.5

Identificação e caracterização dos usos da água

Os cursos de água da bacia do Ave são maioritariamente utilizados na agricultura, com
cerca de 64,3% das necessidades atuais.
Segue-se o sector urbano, com um peso de 24,7% das necessidades de água totais e a
indústria, com um peso de 10,4%.
Os restantes usos consumptivos (pecuária e golfe) não têm expressão significativa na
região hidrográfica.
Na área do projeto destaca-se a presença de uma captação superficial, detentora do
Título n.º L01483/2011-RH2.1198.U), válido até 2021/10/10. A água captada é utilizada
para abeberamento dos animais e rega.
Destaca-se ainda uma captação de água subterrânea, que é utilizada para os mesmos
fins, tendo, neste caso, a autorização sido substituída pela comunicação prévia de
utilização, conforme ofício da APA que se anexa (Ofício n.º L/04222/2011).
Não foram identificadas quaisquer captações de água para outros fins.
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2.7.3.6

Identificação das pressões significativas sobre a(s) massa(s) de água

As pressões significativas identificadas na massa de água PT02AVE0127 (Rio Pele) são
de origem difusa (pecuária e agrícola) de acordo com o 2º ciclo de planeamento do
PGRH do Cávado, Ave e Leça (Quadro 2. 14).
Quadro 2. 15 – Pressões Significativas. Carga por Setor de Atividade.

Setor

Carga por sector de atividade (kg/ano)
Ntotal

Ptotal

Agrícola

164 418,647

2 263,464

Pecuária

64 375,123

2 982,452

Fonte: PGRH Cávado, Ave e Leça (2º ciclo)

2.7.3.7

Caracterização do estado ecológico e químico da(s) massa(s) de água,
incluindo a avaliação complementar se inserida numa zona protegida nos
termos da Lei da Água

No Quadro 2. 16 identifica-se a massa de água abrangida e as suas caraterísticas,
importando salientar que a referida massa de água encontra-se parcialmente incluída na
instalação pecuária.
Quadro 2. 16 – Identificação e caracterização da massa de água
Massa de Água
PT02AVE0127

Caracterização
Designação: Rio Pele
Tipo: Rios do Norte de Pequena Dimensão
Extensão: 19,7495 km
Área de Bacia: 61, 334 km

2

Fonte: PGRH Cávado, Ave e Leça (2º ciclo)

Do ponto de vista qualitativo é de salientar que a massa de água PT02AVE0127
apresenta uma classificação do estado de massa de água Inferior a Bom (estado químico
bom e estado ecológico mau) no âmbito do 2º ciclo de planeamento do PGRH do
Cávado, Ave e Leça.
Os elementos responsáveis pela classificação foram os biológicos (peixes,
macroinvertebrados e fitobentos), mas igualmente físico-químicos (fósforo total e NH4).
Acresce referir que não existem áreas protegidas na área em estudo.
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2.7.3.8

Identificação, caracterização e dimensionamento das infraestruturas
hidráulicas existentes

Em termos de infraestruturas hidráulicas existentes, de referir a existência de uma
captação de água superficial com drenos localizada no interior da instalação pecuária,
que serve para abeberamento dos animais.
De referir ainda a presença de uma conduta de esgotos do Sistema Integrado de
Despoluição do Vale do Ave (SIDVA), conforme representado na FIG. 2. 3.
O SIDVA - integrado no Sistema Multimunicipal do Norte de Portugal – abrange os
municípios de Guimarães, Santo Tirso, Trofa, Vila Nova de Famalicão e Vizela, ou seja,
aquela que já foi considerada a zona mais poluída da bacia hidrográfica do Ave.

2.7.4

Qualidade do ar

2.7.4.1

Caracterização da qualidade do ar (estações da qualidade do ar da zona e
simulação da dispersão dos poluentes atmosféricos emitidos pelas
principais fontes poluidoras)

2.7.4.1.1

Enquadramento legislativo

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, fixa os objetivos para a qualidade do ar
ambiente, tendo em conta as normas, as orientações e os programas da Organização
Mundial da Saúde, destinados a evitar, prevenir ou reduzir as emissões de poluentes
atmosféricos. Este decreto-lei estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do
ar ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna as seguintes diretivas:
−

A Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio,
relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa;

−

A Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de
dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos
hidrocarbonetos.

No Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, são estabelecidos valores limite para
vários poluentes entre eles o dióxido de enxofre, o dióxido de azoto, as partículas totais
em suspensão e o monóxido de carbono. Para o dióxido de enxofre, dióxido de azoto e
ozono são também definidos limiares de alerta. Relativamente ao ozono são ainda
estabelecidos objetivos a longo prazo, valores alvo e um limiar de informação.
No Quadro 2. 17 apresentam-se os valores normativos da qualidade do ar para o dióxido
de enxofre, dióxido de azoto, partículas em suspensão, monóxido de carbono e ozono, de
acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 43/2015, de 27 de março.
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Quadro 2. 17 – Valores normativos da qualidade do ar –
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro
Período Considerado
Poluente

Dióxido de Enxofre

Legislação

1h

Ano
Civil

AOT40

—

—

—

125

Valor Limite para
3
Vegetação (µg/m )

—

—

20

—

—

—

—

—

—

—

40

—

—

—

—

—

40

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Proteção

da

3

—
500

(3)

Valor Limite para Proteção da Saúde
(4)
200
3
Humana (µg/m )
3

Limiar de Alerta (µg/m )

400

(3)

Partículas em
Suspensão (PM10)

Valor Limite para Proteção da Saúde
3
Humana (µg/m )

—

—

Monóxido de
Carbono

Valor Limite para Proteção da Saúde
3
Humana (µg/m )

—

10 000

Valor Alvo para Proteção da Saúde
(6)
3
Humana (µg/m )

—

120

Valor
Alvo
para
(10)
3
Vegetação (µg/m )

—

Ozono

24 h

Valor Limite para Proteção da Saúde
(1)
350
3
Humana (µg/m )

Limiar de Alerta (µg/m )
Dióxido
de Azoto

8h

Proteção

da

(7) (8)

50

(2)

(5)

18 000

(9)

(8)

Objetivos a Longo Prazo para Proteção
(11)
3
da Saúde Humana (µg/m )

—

120

—

—

—

Objetivos a Longo Prazo para Proteção
(10)
3
da Vegetação (µg/m )

—

—

—

—

6 000

180

—

—

—

—

3

Limiar de Informação (µg/m )
3

Limiar de Alerta (µg/m )

240

(12)

Notas:
(1) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 24 vezes em cada ano civil.
(2) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 3 vezes em cada ano civil.
(3) – Valor medido em três horas consecutivas que não deve ser excedido, em locais que sejam representativos
da qualidade do ar, numa área de pelo menos 100 km2, ou numa zona ou aglomeração, consoante o espaço
que apresentar menor área.
(4) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil.
(5) – Valor Limite que não deve ser excedido em mais de 35 vezes em cada ano civil.
(6) – Valor máximo das médias octo-horárias, calculadas por períodos consecutivos de oito horas. O valor máximo
diário das médias octo-horárias será selecionado com base nas médias obtidas por períodos consecutivos de
oito horas, calculadas a partir de dados horários e atualizados de hora a hora. Cada média por período de
oito horas calculada desta forma será atribuída ao dia em que termina, desta forma, o primeiro período de
cálculo de um dia tem início às 17 horas do dia anterior e termina à 1 hora do dia em causa; o último período
de cálculo de um dia tem início às 16 horas e termina às 24 horas do mesmo dia.
(7) – Valor a não exceder mais de 25 dias, em média, por ano civil, num período de três anos.
(8) – Se não for possível determinar as médias de períodos de três ou cinco anos com base num conjunto completo
e consecutivo de dados anuais, os dados anuais mínimos necessários à verificação da observância dos valores
alvo são os seguintes: - Valor alvo para proteção da saúde humana- dados válidos respeitantes a um ano;
Valor alvo para proteção da vegetação – dados válidos por três anos.
(9) – Calculados em média em relação a 5 anos.
(10) – Calculado com base em valores horários medidos de maio a julho (inclusive).
(11) – Valor máximo diário das médias octo-horárias, calculadas por períodos consecutivos de oito horas, num ano
civil.
(12) - As excedências em relação ao limiar devem ser medidas ou previstas durante 3 horas consecutivas.
AOT40 – Exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb.
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No Quadro 2. 18 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) para a qualidade do ar tendo em conta efeitos no Homem que não estão
diretamente relacionados com doenças cancerígenas ou incomodidade devido ao odor.
Quadro 2. 18 – Valores recomendados pela OMS para proteção da saúde humana
Poluente

Valor Recomendado

Ozono

Período

3

8h

3

1h
Anual

3

10 min
24 h
Anual

120 μg/m (0,06 ppm)

Dióxido de Azoto

200 μg/m (0,11 ppm)
3
40 a 50 μg/m (0,021 a 0,026 ppm)

Dióxido de Enxofre

500 μg/m (0,175 ppm)
3
125 μg/m (0,044 ppm)
3
50 μg/m (0,017 ppm)
a)

Partículas em suspensão

3

100 mg/m (90 ppm)
3
60 mg/m (50 ppm)
3
30 mg/m (25 ppm)
3
10 mg/m (10 ppm)

Monóxido de Carbono

Chumbo

c)

b)

15 min
30 min
1h
8h

3

0,5 mg/m

Anual

a) Não foram estabelecidos valores para partículas em suspensão dado que não existe nenhum valor limite
evidente associado a causas de morbilidade e mortalidade.
b) O valor recomendado visa prevenir que os níveis de carboxihemoglobina no sangue não excedam 2,5 %.
Os valores superiores baseiam-se em estimativas matemáticas para diferentes períodos de exposição.
c) O valor guia para o chumbo foi estabelecido pela OMS em 1987.
Fonte: WHO regional publications. European series, No. 91; “Air Quality Guidelines for Europe”; 2nd edition.

No Quadro 2. 19 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) para a qualidade do ar no sentido de proteger a vegetação terrestre.
Quadro 2. 19 – Valores recomendados pela OMS para proteção da vegetação
Poluente
Dióxido de Enxofre
Óxidos de Azoto
Ozono

Nível crítico

Valor Recomendado
10 – 30 µg/m

3 a)

Período
Anual

Carga crítica

250 – 1500 eq/ha/ano

Nível crítico

30 µg/m

3

b)

Anual
Anual

Carga crítica

5 – 35 kg N/ha/ano

Nível crítico

0,2 – 10 ppm·h

a,c)

b)

Anual
5 dias – 6
meses

a) Depende do tipo de vegetação.
b) Depende do tipo de solo e ecossistema.
c) AOT: exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb.

De referir que quando os valores de qualidade do ar observados são de ordem inferior
aos recomendados pela OMS, não é expectável que a exposição permanente conduza a
efeitos nocivos para o Homem ou vegetação.
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2.7.4.1.2

Método de Tratamento de Dados

Na análise dos dados recolhidos nas estações fixas de monitorização da qualidade do ar
são tidas em conta as taxas mínimas de recolha de dados indicadas na Parte A do
Anexo II do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, que indica um valor de 90%
para todos os poluentes monitorizados exceto o ozono, monóxido de azoto e dióxido de
azoto no período de Inverno, que é de 75%.
O período de integração dos dados de qualidade do ar respeitou os critérios de validação
para a agregação de dados e cálculo dos parâmetros estatísticos constantes na Parte A
do Anexo XII do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, de forma a serem
diretamente comparáveis com os respetivos parâmetros na legislação.
Quadro 2. 20 – Critérios de validação e cálculo dos parâmetros estatísticos
Parâmetro

Proporção de Dados Válidos Requerida

Valores horários

75 % (quarenta e cinco minutos)

Valores octo-horários

75 % dos valores (seis horas)

Valores máximos diários
médias octo-horárias

das

75 % das médias octo-horárias (18 médias octo-horárias por dia)

Valores por período de vinte e
quatro horas

75 % das médias horárias (pelo menos 18 valores)

Média anual

90 % dos valores de uma hora ou (se estes não estiverem
disponíveis) dos valores por períodos de vinte e quatro horas ao
longo do ano

(1)

Legenda:
(1)

Os requisitos em matéria de cálculo da média anual não incluem as perdas de dados decorrentes da calibração
regular e da manutenção periódica dos instrumentos

2.7.4.1.3

Caracterização da qualidade do ar (estações da qualidade do ar da zona)

Na envolvente próxima à área de projeto não existem estações de monitorização da
qualidade do ar, sendo que a estação de monitorização mais próxima é a estação de
Burgães – Santo Tirso, não sendo assim totalmente representativa da qualidade do ar
ocorrente na área em estudo.
De qualquer modo, e apenas como fator indicativo, procede-se de seguida à
caracterização da qualidade do ar com base nos dados monitorizados nesta estação,
cujas principais características se apresentam no Quadro 2. 21.
Quadro 2. 21 – Características da estação de monitorização da qualidade do ar
Designação da
Estação

Tipo de
Estação

Entrada em
Funcionamento

Burgães – Santo
Tirso

Fundo

2009
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Localização Geográfica
M

P

468874

154772
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No Quadro 2. 22 apresentam-se, para os anos 2015 e 2016 (dados mais recentes), as
eficiências obtidas por analisador, na estação de monitorização de Burgães – Santo Tirso.
Quadro 2. 22 – Eficiência da estação de monitorização

Ano

Parâmetro
Dados
Eficiência
Média
Validados
(%)
(µg/m3)
(n.º)
2015

Máximo
(µg/m3)

NO2

78,7

6 891

16

77,5

PM10

76,4

6 693

19,0

293

O3

74,6

6 532

39,2

166

NO2

37,0

3 247

19,2

105,7

PM10

0

0

0

0

O3

86,5

7 601

30,5

148

2016

Fonte: QUALAR – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2018)

Analisando este quadro verifica-se que as eficiências são baixas, sendo nalguns casos
inferiores a 75%, pelo que a caracterização realizada a seguir baseia-se apenas nos
dados dos parâmetros NO2 e PM10 obtidos em 2015 e nos dados do parâmetro O3
referentes a 2016.



Dióxido de Azoto

Os óxidos de azoto mais importantes como poluentes atmosféricos são o monóxido de
azoto (NO) e o dióxido de azoto (NO2), que resultam da queima de combustíveis, sendo o
tráfego rodoviário a principal fonte em zonas urbanas. Na maior parte das situações, o
NO emitido para a atmosfera é posteriormente transformado em NO2 por oxidação
fotoquímica.
No Quadro 2. 23 apresentam-se os dados de qualidade do ar para o poluente dióxido de
azoto em termos de valores de concentração anual, expressos em µg/m3.
Quadro 2. 23 – Concentração de dióxido de azoto (NO2)

Ano
2015
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Valor Anual
3
(base horária) (µg/m )

Valor Anual
3
(base diária) (µg/m )

Média

Máximo

Média

Máximo

16

77,5

16

43,1
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a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro

No Quadro 2. 24 apresenta-se uma síntese da comparação dos valores registados para o
poluente dióxido de azoto com os valores normativos estabelecidos no Decreto-Lei
n.º 102/2010, de 23 de setembro.
Quadro 2. 24 – Quadro síntese – poluente NO2
N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite
Ano
2015

Valor Limite
(1)
Horário
0

Limiar de
(2)
Alerta
0

Valor Limite
(3)
Anual
0

(1) – 200 µg/m3 (valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil)
(2) – 400 µg/m3 (medido em 3 horas consecutivas)
(3) – 40 µg/m3

Da análise dos quadros anteriores verifica-se que em 2015 foram cumpridos os valores
limite definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, para o Valor Limite
horário e anual para Proteção da Saúde Humana e Limiar de Alerta.
b) Comparação com os valores recomendados pela OMS

Para este poluente o valor recomendado pela OMS para Proteção da Saúde Humana
(média de 1 hora) coincide com o valor limite de 200 µg/m3 estabelecido pelo
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, pelo que se regista também o cumprimento
deste normativo.
O valor médio anual recomendado para proteção da vegetação (30 µg/m3) também foi
cumprido em 2015.



Partículas PM10

As principais fontes de origem humana de partículas envolvem o tráfego automóvel, a
queima de combustíveis fósseis e as atividades industriais, como por exemplo a indústria
cimenteira, as siderurgias e as pedreiras.
No Quadro 2. 25 apresentam-se os valores de concentração anual de Partículas em
Suspensão - PM10 (base horária e diária), expressos em µg/m3, para os anos 2015 e
2016.
Quadro 2. 25 – Concentração de partículas (PM10)

Ano
2015

Valor Anual
3
(base horária) (µg/m )
Média

Máximo

Média

Máximo

19,0

293

19,1

101,0
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Valor Anual
3
(base diária) (µg/m )
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a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro

No Quadro 2. 26 apresenta-se a síntese da análise dos valores médios diários obtidos
para as PM10, por comparação com o respetivo valor limite diário estabelecido pelo
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro.
Quadro 2. 26 – Quadro síntese – PM10
Ano

N.º de Vezes que Excedeu o Valor
(1)
Limite Diário

2015

7

(1) – 50 µg/m3 (valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil)

Da análise dos dados disponíveis, verifica-se que, em 2015 foi excedido o Valor Limite
Diário para Proteção da Saúde Humana estabelecido na legislação. No ano de 2015, a
concentração de 50 µg/m3 foi excedida em 7 dias, sendo contudo a legislação aplicável
cumprida.
b) Comparação com os valores recomendados pela OMS

Tal como referido anteriormente, a OMS não estabelece valores recomendados para
Partículas em Suspensão.



Ozono

O ozono forma-se como resultado de reações químicas que se estabelecem entre alguns
poluente primários tais como os óxidos de azoto, os compostos orgânicos voláteis ou o
monóxido de carbono. Os poluentes primários que estão na origem da formação de
ozono provêm do tráfego, da indústria, tintas e solventes, entre outras.
No Quadro 2. 27 apresentam-se os valores de concentração anual (base horária e
octo-horária) de ozono (O3), expressos em µg/m3.
Quadro 2. 27 – Concentração de ozono (O3)

Ano
2016
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Valor Anual
(base horária)
Média
Máximo
3
3
(µg/m )
(µg/m )
30,5

148

Valor Anual
(base 8 horas)
Média
Máximo
3
3
(µg/m )
(µg/m )
30,4

130,8
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a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro

No Quadro 2. 28 apresenta-se a síntese da análise do valor máximo diário das médias
octo-horárias obtidas para o ozono, por comparação com os respetivos valores limite
diários estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro.
Quadro 2. 28 – Quadro síntese – poluente O3

Ano
2016

N.º de Excedências
Proteção da Saúde Humana
Proteção da Vegetação
Valor
Limiar de
Limiar de
AOT40
(1)
(2)
(3)
(4)
Alvo
Informação
Alerta
Valor Alvo
2
0
0
0

(1) – 120 µg/m3 (a não exceder mais de 25 dias por ano)
(2) – 180 µg/m3
(3) – 240 µg/m3
(4) – 18 000 µg/m3

Da análise dos dados disponíveis, verifica-se que o valor-alvo para Proteção da Saúde
Humana, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, foi
ultrapassado em 2016, sendo contudo a legislação aplicável cumprida.
Relativamente ao limiar de Informação para Proteção da Saúde Humana, ao Limiar de
Alerta e ao Valor Alvo para a Proteção da Vegetação não se registaram quaisquer
excedências à legislação em vigor.
b) Comparação com os valores recomendados pela OMS

Da análise efetuada verifica-se que o valor recomendado pela OMS para Proteção da
Saúde Humana foi ultrapassado 2 dias em 2016.

2.7.4.2

Caracterização da qualidade do ar

Na caraterização da qualidade do ar na região de implantação do projeto, optou-se por
uma abordagem baseada na informação disponibilizada pela APA relativamente aos
Índices de Qualidade do Ar (IQar) por Zona ou Aglomeração.
Por definição, Zona, corresponde a “áreas geográficas de características homogéneas,
em termos de qualidade do ar, ocupação do solo e densidade populacional”. O domínio
de estudo encontra-se na Zona “Entre Douro e Minho”, pelo que será aceitável considerar
que a qualidade do ar média na região de implantação do projeto seja descrita pelos
valores obtidos para esta Zona nos últimos anos em termos de Índice de Qualidade do Ar
(IQar).
Na figura seguinte apresenta-se a classificação da qualidade do ar para os anos de 2015
e de 2016, segundo o IQar, para a Zona “Entre Douro e Minho”, onde se insere o projeto
em análise.
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De referir que para a definição do Índice de Qualidade do Ar foram seguidas as
orientações da Agência Portuguesa do Ambiente, que a partir das concentrações médias
diárias dos poluentes dióxido de azoto (médias horárias), dióxido de enxofre (médias
horárias), ozono (médias horárias), monóxido de carbono (médias de 8 h consecutivas) e
partículas PM10 (média diária) permite o cálculo de acordo com a classificação indicada
no quadro seguinte.
Quadro 2. 29 - Classificação do índice de qualidade

Classificação

CO

NO2

O3

PM10

SO2

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Mau

10000

---

400

---

240

---

120

---

500

---

Fraco

8500

9999

200

399

180

239

50

119

350

499

Médio

7000

8499

140

199

120

179

35

49

210

349

Bom

5000

6999

100

139

60

119

20

34

140

209

Muito Bom

0

4999

0

99

0

59

0

19

0

139

Fonte: http://qualar.apambiente.pt/

De referir ainda que o Índice de Qualidade do Ar é definido a partir do poluente que
apresenta a pior classificação.

FIG. 2. 8 – Índice de qualidade do ar na Zona “Entre Douro e Minho”
(Anos de 2015 e de 2016)

pág.54

Volume 2. Relatório Síntese

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Projeto de Execução
Exploração Pecuária Herdade de Lis
Setembro.2018
Rev.01

Pela interpretação da figura seguinte verifica-se que o índice “Bom” foi o que ocorreu com
maior frequência, quer em 2015 (75,8%), quer em 2016 (72,8%), seguido do índice “Muito
Bom” (16,3% em 2015 e 22,3% em 2016), do índice “Médio” (7,6% em 2015 e 4,6% em
2016) e por último do índice “Fraco” (0,34% em 2015 e 0,30% em 2016), verificando-se
que nunca foi observado o índice “Mau” nos anos de 2015 e 2016. Em síntese, a
avaliação quantitativa da qualidade do ar indica que, durante longos períodos do ano, a
qualidade do ar apresentou-se geralmente boa, sendo muito raras as situações em que o
ar foi considerado de fraca ou má qualidade.

2.7.4.3

Identificação de eventuais áreas de excedência aos valores limite e
quantificação da população exposta

Não são conhecidas áreas de excedência na envolvente da exploração pecuária em
apreço. No entanto, foram observados valores de excedência na estação de qualidade do
ar de Burgães – Santo Tirso, em particular em poluentes para os quais a contribuição do
projeto é diminuta, nomeadamente, os precursores de ozono e partículas. Mais se
acrescenta, que esta estação está localizada a vários quilómetros da Herdade de Lis, não
sendo, por isso, representativa da qualidade do ar local.

2.7.4.4

Identificação de todas as principais fontes fixas existentes na zona
envolvente ao projeto e indicação das suas características (no caso de
ampliações/alterações)

Com base no levantamento de campo realizado, não foram identificadas fontes fixas na
zona envolvente ao projeto.
Acresce referir que, de acordo com o SNIAMB, não foram identificadas, na zona
envolvente ao projeto, instalações abrangidas pelo regime CELE (Comércio Europeu de
Licenças de Emissão) nem pelo Regulamento PRTR (“Pollutant Release and Transfer
Register”).

2.7.5

Ambiente sonoro

2.7.5.1

Identificação de todos os recetores sensíveis (na aceção do RGR),
existentes ou previstos

A área em estudo apresenta como uso dominante o uso agrícola, seguindo-se, em
termos de ocupação do solo, as áreas sociais e as áreas florestais. As áreas florestais
surgem predominantemente junto aos limites sudeste e noroeste da exploração pecuária,
sendo ainda de destacar a vegetação ripícola associada ao Rio Pele.
Em termos de ocupação humana, os recetores sensíveis da área de estudo
correspondem às áreas habitacionais entre os quais merecem especial referência, pela
proximidade à exploração pecuária Herdade de Lis, o aglomerado populacional de Santa
Marinha, a nordeste; o aglomerado populacional de Outeiro a oeste; e, o aglomerado
populacional de Casas Novas, a su-sudeste.
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2.7.5.2

Caracterização com medições acústicas dos recetores em que
previsivelmente será(ão) ultrapassado(s) o(s) critério(s) acústico(s)
legal(ais), logo a partir do ano início da exploração e ainda, no caso de se
prever acréscimo significativo de tráfego rodoviário e/ou ferroviário
decorrente do projeto, recetores localizados ao longo dessas vias

Na envolvente próxima da Exploração Pecuária Herdade de Lis verifica-se apenas a
existência de habitações unifamiliares, de 1 e 2 pisos.
As medições acústicas foram efetuadas em posição representativa dos recetores com
interesse para a presente avaliação (assinalada esquematicamente na FIG. 2. 9),
correspondente aos edifícios com ocupação sensível situados mais próximos da área
afeta à exploração pecuária em apreço, tendo em conta as caraterísticas normais de
dispersão dos campos sonoros em presença e a possibilidade de acesso aos locais.

FIG. 2. 9 – Localização dos pontos de medição de ruído
[Fonte: Relatório de ensaio n.º1081.16/HLX de 26-10-2016]

No Quadro 2. 30 são apresentados os valores do nível sonoro ambiente e residual
registados nos locais selecionados, em cada uma das campanhas de monitorização e
períodos de referência (diurno, entardecer e noturno), assim como as fontes de ruído
identificadas, à data das medições e nas condições de avaliação presentes.
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Quadro 2. 30 - Níveis sonoros LAeq registados in situ
(agosto de 2016)
DESCRIÇÃO DA ZONA

PONTOS DE MEDIÇÃO ACÚSTICA
COORDENADAS
(DATUM LISBOA)

TIPO DE OCUPAÇÃO

FONTES RUIDOSAS

LAEQ,T (DW) [DB(A)] (2)

N.º (1)

D

E

N

RUÍDO AMBIENTE [MEDIÇÕES REALIZADAS COM A EXPLORAÇÃO EM NORMAL FUNCIONAMENTO]

44,8
Habitação unifamiliar de 2
pisos, integrada no
aglomerado populacional de
Landim e localizada na
Travessa da Lamela

41º23’30,76’’N
8º27’20,11’’O

Exploração pecuária,
Tráfego rodoviário,
Fontes naturais,
Animais

45,2
Ponto A

46,8
45,8
40,4

Habitação unifamiliar de 2
pisos, integrada no
aglomerado populacional de
Landim e localizada na Rua
do Souto

41º23’27,18’’N
8º27’27,59’’O

Exploração pecuária,
Máquinas agrícolas,
Fontes naturais,
Animais.

39,5
Ponto B

40,6
39,6
45,5

Habitação unifamiliar de 2
pisos, integrada no
aglomerado populacional de
Landim e localizada junto do
Largo da Senhora das Dores

41º23’32,16’’N
8º27’40,34’’O

Fontes naturais,
Animais

44,1
Ponto C

42,7
47,0

Não aplicável – O
horário normal de
funcionamento da
exploração pecuária
em apreço é das
8:00H às 12:00H e
das 13:00H às
17:00H
Não aplicável – O
horário normal de
funcionamento da
exploração pecuária
em apreço é das
8:00H às 12:00H e
das 13:00H às
17:00H
Não aplicável – O
horário normal de
funcionamento da
exploração pecuária
em apreço é das
8:00H às 12:00H e
das 13:00H às
17:00H

RUÍDO RESIDUAL [MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A PARAGEM DA ATIVIDADE LABORAL]

Habitação unifamiliar de 2
pisos, integrada no
aglomerado populacional de
Landim e localizada na
Travessa da Lamela

Habitação unifamiliar de 2
pisos, integrada no
aglomerado populacional de
Landim e localizada na Rua
do Souto

Habitação unifamiliar de 2
pisos, integrada no
aglomerado populacional de
Landim e localizada junto do
Largo da Senhora das Dores

41º23’30,76’’N
8º27’20,11’’O

41º23’27,18’’N
8º27’27,59’’O

41º23’32,16’’N
8º27’40,34’’O

Tráfego rodoviário,
Fontes naturais,
Animais

Máquinas agrícolas,
Fontes naturais,
Animais.
No período entardecer
era ainda audível um
motor de rega num
terreno próximo
Fontes naturais,
Animais.
No período entardecer
era ainda audível um
motor de rega num
terreno próximo

Ponto A

Ponto B

Ponto C

46,7

46,9

40,5

44,5

46,2

38,7

46,0

48,1

37,1

49,7

44,7

41,4

39,9

44,8

40,0

38,9

44,2

40,0

39,9

46,2

38,7

39,4

45,3

37,2

44,7

44,4

40,7

44,6

41,4

42,0

45,3

42,9

38,2

44,6

40,0

40,0

1

– Ver localização dos “Pontos de Medição Acústica” na FIG. 2. 9.

2

– Nível sonoro LAeq registado in situ, nos períodos de referência: D – Diurno; E – Entardecer; N – Noturno.
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Enquadrando-se a atividade do projeto no âmbito de uma atividade ruidosa permanente,
esta encontra-se obrigada ao cumprimento de determinados requisitos acústicos,
designadamente o critério de exposição máxima (art.º 11º do RGR) e o critério de
incomodidade (art.º 13º do RGR).
Avaliação do cumprimento do critério de exposição máxima

Nos quadros seguintes apresentam-se os resultados obtidos, bem como o cálculo dos
indicadores de ruído (Ld, Le, Ln e Lden).
Quadro 2. 31 - Resumo dos Resultados Obtidos

PONTO DE
MEDIÇÃO

PERÍODO DE
REFERÊNCIA

DIURNO

PONTO A

ENTARDECER

NOTURNO

DIURNO

PONTO B

ENTARDECER

NOTURNO

DIURNO

PONTO C

ENTARDECER

NOTURNO

LAeq,T (DW) i [dB(A)]
DIA 1

DIA 2

44,8

46,8

45,2

45,8

46,9

48,1

46,2

44,7

40,5

37,1

38,7

41,4

40,4

40,6

39,5

39,6

44,8

46,2

44,2

45,3

40,0

38,7

40,0

37,2

45,5

42,7

44,1

47,0

44,4

42,9

41,4

40,0

40,7

38,2

42,0

40,0

LAeq,T (DW) [dB(A)]*

Cmet [dB(A)]

LAeq,LT
[dB(A)]

45,7

0

45,7

46,6

0

46,6

39,7

0

39,7

40,1

0,49

39,6

45,2

0,23

45,0

39,1

0

39,1

45,1

0,29

44,8

42,5

0,14

42,4

40,4

0

40,4

(*) Médias logarítmicas das várias medições efetuadas no mesmo local, e apresentadas anteriormente no Quadro xx

Para determinação dos valores do indicador de ruído regulamentar Lden precedeu-se à
ponderação dos valores médios correspondentes aos períodos diurno, do entardecer e
noturno, acima indicados, de acordo com a expressão matemática seguinte, em dB(A),
prevista regulamentarmente:
Ld/10

Lden = 10 × log 1/24 [13×10
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(Le+5)/10

+ 3×10

(Ln+10)/10

+ 8×10

]
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Quadro 2. 32 - Indicadores de ruído (níveis sonoros médios de longa duração)

PONTO DE MEDIÇÃO

LD [DB(A)]

LE [DB(A)]

LN [DB(A)]

LDEN [DB(A)]

PONTO A

45,7

46,6

39,7

48,4

PONTO B

39,6

45,0

39,1

46,5

PONTO C

44,8

42,4

40,4

47,8

No Quadro 2. 33 apresentam-se os valores médios obtidos para os indicadores de ruído
Lden e Ln, para os locais de interesse, utilizados para verificação do cumprimento dos
valores limite impostos regulamentarmente e as conclusões face ao enquadramento legal
aplicável.
Todos os recetores sensíveis avaliados localizam-se no concelho de Vila Nova de
Famalicão, enquadrando-se os recetores A e C em Zona Mista e o recetor B em Zona
Não Classificada. Pelo exposto, assume-se que os valores limite de exposição aplicáveis,
de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro são: Lden ≤ 65 dB(A)
e Ln ≤ 55 dB(A), no caso dos recetores A e C; e, Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A), no caso
do recetor B.
Quadro 2. 33 - Análise dos Valores Limite de Exposição
CLASSIFICAÇÃO DE
ZONA

ZONA MISTA

ZONA NÃO
CLASSIFICADA

ZONA MISTA

VALORES LIMITE [DB(A)]
Lden

Ln

PONTO DE
MEDIÇÃO

VALORES OBTIDOS [DB(A)]
Lden

Ln

VERIFICAÇÃO DOS VALORES
LIMITE DE EXPOSIÇÃO

65

55

LOCAL A

48

40

Cumpre

63

53

LOCAL B

47

39

Cumpre

65

55

LOCAL C

48

40

Cumpre

Critério de Incomodidade

No quadro seguinte apresentam-se os resultados obtidos no ensaio realizado. A
avaliação do Critério de Incomodidade incidiu apenas no período de referência diurno,
uma vez que a exploração pecuária em apreço tem um período de funcionamento das
8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
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Em caso de se concluir, no ensaio relativo ao ruído ambiente:
−

Da ocorrência de tonalidade, em relatório devem ser indicados os valores obtidos
para cada banda de terço de oitava tonal, bem como o espectro de frequência em
forma de tabela; K1 é aplicado apenas às condições e pelo período de tempo de
funcionamento da fonte em avaliação em que é detetada a tonalidade (item 6.3.2
da NP ISO 1996-1);

−

Da ocorrência de impulsividade, os respetivos dados devem constar numa tabela
a incluir no relatório; K2 é aplicado apenas às condições e pelo período de tempo
de funcionamento da fonte em avaliação em que é detetada a impulsividade (item
6.3.2 da NP ISO 1996-1).

Quadro 2. 34 - Resultados obtidos
RUÍDO AMBIENTE QUE INCLUI O RUÍDO RESIDUAL
PONTO DE
MEDIÇÃO

PERÍODO DE
REF.ª

LOCAL A

DIURNO

LOCAL B

DIURNO

LOCAL C

DIURNO

LAeq Fast

COMP.

[DB(A)]

TONAL

COMP.
IMPUL.

LAr

LAr (r.a.)

[DB(A)]

[DB(A)]

44,8

Não

Não

44,8

45,2

Não

Não

45,2

46,8

Não

Sim

49,8

45,8

Não

Não

45,8

40,4

Não

Não

40,4

39,5

Não

Sim

42,5

40,6

Sim

Não

43,6

39,6

Sim

Não

42,6

45,5

Sim

Não

48,5

44,1

Não

Não

44,1

42,7

Não

Não

42,7

47,0

Não

Não

47,0

46,9

42,4

46,2

Quadro 2. 35 - Principais resultados do ensaio efetuado
PONTO DE MEDIÇÃO

PERÍODO DE REF.ª

NÍVEL DE AVALIAÇÃO
LAr [DB(A)]

RUÍDO RESIDUAL

LAr - LAeq (r.r.)

LAeq (r.r.) [DB(A)]

[DB(A)]

LOCAL A

DIURNO

46,9

47,2

1,2

LOCAL B

DIURNO

42,4

39,5

N.A.

LOCAL C

DIURNO

46,2

44,8

1,1

N.A. – A avaliação do Critério de Incomodidade não é aplicável nos casos em que o ruído
ambiente, no exterior, em cada período de referência, é inferior a 45 dB(A).
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No Quadro 2. 36 apresentam-se as conclusões face ao enquadramento legal aplicável.
Quadro 2. 36 - Verificação do cumprimento legal aplicável
Ponto de
Medição

Período de
Referência

q (%)

Valor limite
[dB(A)]

Valor
obtido
[dB(A)]

Verificação do
Cumprimento do Critério
de Incomodidade

R1

Diurno

62%

6

0

Cumpre

R3

Diurno

62%

6

N.A.

N.A

R5

Diurno

62%

6

1

Cumpre

Conclusões

Relativamente à verificação do cumprimento do Critério de Exposição Máxima, da análise
objetiva dos resultados obtidos, para os níveis de ruído observados, verifica-se que os
limites aplicáveis e estipulados no Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 são cumpridos em
todos os pontos avaliados.
No que respeita ao Critério de Incomodidade, e atendendo a que o período de
funcionamento da atividade em análise é de 8 horas por dia, abrangendo apenas o
período de referência diurno, segundo o previsto no Anexo I do Decreto-Lei n.º 9/2007, o
limite de incomodidade aplicável no período de referência diurno é de 6 dB(A). Deste
modo, à data das medições e nas condições de avaliação presentes conclui-se que, em
todos os recetores analisados, se verifica o cumprimento do critério de incomodidade.
O relatório do ensaio acústico, realizado por uma entidade acreditada pelo IPAC, é
apresentado no Anexo 1 do Volume 3. Relatórios Técnicos (Anexos), do presente Estudo
de Impacte Ambiental (EIA).

2.7.6

Sistemas ecológicos

2.7.6.1

Identificação e caracterização dos biótopos/habitats e das espécies da
fauna e da flora existentes, incluindo redes ecológicas

No âmbito da caracterização do presente fator ambiental é efetuado um enquadramento
inicial da área de estudo, em termos bioclimáticos e biogeográfico.
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 existente (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.
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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 integrem total ou parcialmente na área
em estudo.
A caracterização da componente de flora e vegetação incluiu igualmente:
−

Prospeção para a identificação e confirmação das principais comunidades
vegetais existentes na área de implantação de projeto (parque eólico, linhas
elétricas aéreas e subestação de Sincelo) através de bioindicadores e respetivo
enquadramento sintaxonómico, segundo critérios florísticos, fisionómicos e
ecológicos;

−

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).
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
presentes na envolvente de projeto, aos altas 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 junto dos locais de
implantação dos diferentes elementos de projeto, e sua envolvente próxima,
nomeadamente por observação direta visual, deteção auditiva e observação indireta
através da identificação de vestígios.
Os levantamentos realizados tiveram lugar no mês de julho de 2018.
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2.7.6.1.1

Enquadramento bioclimático e biogeográfico

De entre os cinco Macrobioclimas mais reconhecidos no Globo terrestre, a área de
estudo situa-se na transição entre o Macrobioclima Mediterrânico e Temperado.
Seguindo os mapas elaborados por Rivas-Martinez (2011), verifica-se que a Exploração
Pecuária Herdade de Lis se insere no ombrótipo húmido inferior, do piso
mesomediterrânico inferior.
Segundo a mais recente tipologia biogeográfica da Península Ibérica (Rivaz-Martínez,
2014), a exploração pecuária insere-se assim no setor Galaico-Português, da província
Atlântica-Europeia, da região Eurosiberiana, mais precisamente no distrito Duriense
Costeiro (costa arenosa e montanhas costeiras do Douro, Vizela e rio Este, de Espinho e
Porto, a Vila Nova de Famalicão e Póvoa do Varzim).
O setor Galaico-Português é o setor mais meridional e de maior influência mediterrânica
(no sentido bioclimático do termo) de toda a Região Eurosiberiana (Costa et al. 1999). A
maioria das migrações de plantas entre os “mundos” mediterrânico e atlântico no
noroeste da península ibérica foi feita através da sua fronteira sul, com o setor Divisório
Português, devido à ausência de uma fronteira fisiográfica. A paisagem deste setor é
dominada por tojais e urzais-tojais que resultam da degradação dos carvalhais de
Quercus robur.
A vegetação climácica no distrito Duriense Costeiro é constituída pelos carvalhais
mesotemperados e termotemperados do Rusco aculeati-Quercetum roboris quercetosum
suberis. São característicos os giestais do Ulici latebracteati-Cytisetum striati e os tojais
endémicos do Ulicetum latebracteato-minoris, e Erico umbellatae-Ulicetum micranthi.
Ocorrem ainda os tojais do Ulici europaei-Ericetum cinereae e mais localmente os urzaistojais do Ulici minoris-Ericetum umbellatae. Nos solos com hidromorfismo é comum o
urzal higrófilo Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris. Em mosaico com os urzais mesófilos é
frequente o arrelvado anual do Airo praecocis-Sedetum arenarii. Nas áreas mais secas,
em solos graníticos profundos, observam-se orlas arbustivas espinhosas com Pyrus
cordata (Frangulo alni-Pyretum cordatae). O Scrophulario-Alnetum glutinosae é o amial
mais generalizado.
Estas comunidades encontram-se contudo, para a área de estudo, em forte regressão,
sendo substituídas por comunidades herbáceas ruderais, associadas ao uso
essencialmente agrícola do território, bem como à expansão do tecido urbano
descontínuo da zona periurbana de Vila Nova de Famalicão.
2.7.6.1.2

Vegetação natural e seminatural

A área de estudo apresenta uma paisagem fortemente marcada pelas atividades
agro-pastoris da região. A vegetação natural e seminatural, outrora dominada pelos
bosques meso e termotemperados de carvalho-roble, e respetivas comunidades seriais,
foi substituída por extensas áreas agrícolas onde se desenvolvem comunidades ruderais,
essencialmente herbáceas, compostas por espécies nitrófilas.
Os poucos espaços florestais existentes, inseridos numa matriz agrícola e periurbana,
correspondem a povoamentos florestais de produção, onde predominam as monoculturas
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de eucalipto (Eucalyptus globulus) e pinheiro-bravo (Pinus pinaster). Saliente-se,
contudo, que em subcoberto dos referidos espaços florestais ocorrem os tojais e urzaistojais característicos das etapas subseriais dos carvalhais do Rusco aculeati-Quercetum
roboris quercetosum suberis.
Alguns elementos arbóreos dispersos de Quercus robur, ou ainda de Quercus suber,
testemunham a outrora ocorrência de comunidades climácicas. Nalguns casos, verificase a presença de manchas destes elementos arbóreos, contudo, com o subcoberto
fortemente alterado, pelo que os mesmos não são enquadráveis nos carvalhais do Rusco
aculeati-Quercetum roboris quercetosum suberis.
A vegetação ribeirinha dos cursos de água presentes na área de estudo encontra-se
igualmente fortemente fragmentada e alterada. As práticas agrícolas que se desenvolvem
até ao limite das margens dos respetivos cursos de água levaram à substituição dos
amiais ripícolas originais, dos quais testemunham alguns elementos arbóreos e
arbustivos dispersos de amieiro (Alnus glutinosa) e salgueiros (Salix atrocinerea). A
vegetação das margens foi assim substituída por vegetação herbácea nitrófila e
higro-nitrófila, silvados (Rubus spp.), ou ainda plantações em fiada de choupo-negro
(Populus nigra) ou de outras espécies ornamentais / frutícola (como Ficus carica).
Com base nas observações de campo das espécies e comunidades presentes, nos
diferentes tipos de ocupação do solo (FIG. 2. 13) e unidades de paisagem, foram
discriminadas quatro unidades de vegetação/habitats, as mesmas são consideradas de
artificializadas:
−

−

agrícola – espaços agrícolas maioritariamente ocupados por culturas
temporárias, nomeadamente de milho, azevém, triticale, entre outras, e,
pontualmente por culturas permanentes como a vinha. A mobilização de solo
nestes espaços é frequente, dando origem ao desenvolvimento de comunidades
ruderais herbáceas, em particular nas zonas limítrofes das parcelas agrícolas, mas
também nas próprias parcelas agrícolas quando as mesmas se encontram em
pousio. Estas comunidades são ainda predominantes no contacto das zonas
agrícolas com as áreas sociais e rede viária existente. Destacam-se nestas
comunidades espécies como Avena sterilis, Bromus diandrus, Thapsia nitida, Briza
minor, Hordeum murinum, Geranium molle, Leontodon taraxacoides, Lathyrus
clymenum, Medicago polymorpha, Senecio vulgaris, Galactites tomentosus,
Anagallis arvenses, Umbilicus rupestres, Foeniculum vulgare, Chamaemelum
fuscatum, Plantago lanceolata, Plantago serraria, Capesella bursa-pastoris, Digitalis
purpurea, Echium plantagineum, Silene latifolia, entre outras.
Área

– correspondem a monoculturas e/ou povoamentos
mistos de eucalipto (Eucalytpus globulus) e pinheiro-bravo (Pinus pinaster), de
subcoberto variável, geralmente esparso, onde predominam espécies arbustivas de
reduzido porte, como tojos (Ulex europaeus, Ulex minor), urzes (Calluna vulgaris,
Erica australis, Erica cinerea, Erica umbellata), Sanganho (Cistus psilosepalus),
Codeço (Adenocarpus lainzii), ou ainda feto (Pteridium aquilinum).

Área florestal de produção
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−

−

– pequena mancha florestal de carvalho-roble (Quercus
robur) que, apesar de vários elementos arbóreos desta espécie, não constitui a
comunidade climácica característica da região. O subcoberto deste bosque
encontra-se alterado, bem como a zona de orla onde predominam silvados densos,
e onde se verifica, pontualmente, a presença de acácia (Acacia melanoxylon).
Verifica-se no entanto outros elementos arbóreos autóctones como o castanheiro
(Castanea sativa).

Área florestal de proteção

– corresponde, no essencial, à vegetação ribeirinha que se
desenvolve no limite das margens do rio Pele. A vegetação ripícola do rio Pele
encontra-se fortemente alterada, em resultado das práticas agrícolas que se
desenvolvem até ao limite das margens do mesmo, subsistindo apenas alguns
elementos florísticos que testemunham a presença dos amiais ripícolas
anteriormente existentes. Esta classe caracteriza-se pela presença de uma sebe
arbórea com disposição alternada ao longo das margens do rio Pele, e fortemente
fragmentada, onde predominam elementos arbóreos plantados, como chouponegro (Populus nigra), salgueiro-chorão (Salix babylonica), plátano (Platanus
hybrida), ou ainda a figueira (Ficus carica). Conforme referido anteriormente
subsistem alguns elementos arbustivos e arbóreos autóctones como o amieiro
(Alnus glutinosa), borrazeira-negra (Salix atrocinerea) e o freixo (Fraxinus
angustifolia). São abundantes os setores cobertos por silvados (Rubus spp.) ou por
vegetação herbácea higrófila, em muitos casos higro-nitrófila, onde se destacam
Apium nodifliorum, Bryonia dioica, Bromus diandrus, Bidens frondosa,
Chamaemelum mixtum, Circaea lutetiana, Coloestephus myconis, Echium
rosulatum, Fumaria bastardii, Polygonium persicaria, Osmunda regalis, Phytolacca
americana, Plantago lanceolata, Polygonum hydropiper, Silene latifolia, Urtica
dioica, entre outros. Estas comunidades herbáceas contactam com a vegetação de
orla das parcelas agrícolas, anteriormente identificadas.
Vegetação ripícola

Das unidades anteriormente identificadas não se destacam comunidades vegetais
enquadráveis em habitats naturais e seminaturais da Diretiva Habitat. No limite, poderão
ser consideradas algumas comunidades arbustivas, em subcoberto das áreas de floresta
de produção, como enquadráveis no habitat 4030pt2 tojais e urzais galaico-portugueses
não litorais, pois as mesmas podem ser englobadas na Daboecion cantabricae.
No contexto da Exploração Pecuária Herdade de Lis apenas são de destacar duas das
unidades de vegetação identificadas para a área de estudo.
Destacam-se, assim, comunidades herbáceas ruderais em orla das parcelas agrícolas da
herdade (Foto 2. 2), bem como a vegetação ripícola fragmentada que acompanha o rio
Pele, que corresponde, no seu essencial, a uma sebe arbórea fragmentada (Foto 2. 3).
A vegetação ruderal encontra-se muito pouco desenvolvida na herdade, uma vez que a
mobilização de solos agrícolas é frequente, tendo em conta a adoção de culturas
rotacionais (milho, azevém, triticale).
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Foto 2. 2 – Vegetação ruderal (área agrícola)

Foto 2. 3 – Vegetação ripícola
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2.7.6.1.3

Flora

A Exploração Pecuária Herdade de Lis situa-se na transição entre a região Eurosiberiana
e Mediterrânica, pelo que, apesar da presença de taxa exclusivamente atlânticos, são de
assinalar na região, taxa reconhecidamente mediterrânico, o que se traduz numa
diversidade florística importante. Todavia, para a área onde se insere a exploração
pecuária, não é de destacar uma diversidade expressiva, sendo referenciadas para o
local espécies essencialmente cosmopolitas e comuns no território nacional.
Encontram-se assim descritas como de ocorrência potencial (Lourenço J., Malveiro S.,
Gomes P., 2018), para a área de estudo, e envolvente alargada, apenas 3 espécies
RELAPE (Quadro 2. 37).
Quadro 2. 37 – Espécies RELAPE potencialmente ocorrente na área de estudo
FAMÍLIA
Asparagaceae
Boraginaceae
Fabaceae

TAXON
Hyacinthoides paivae
Omphalodes nitida
Adenocarpus lainzii

Grau de
Naturalidade
Endemismo
Ibérico
Ibérico
Ibérico

Autóctone
Autóctone
Autóctone

Diretiva
Habitat
-------

Estas espécies correspondem, no essencial, a endemismos ibéricos, não sendo
abrangidos pela Diretiva Habitats. Apesar de se tratarem de endemismos ibéricos, as
espécies referenciadas apresentam uma distribuição alargada e abundante no território
nacional. Para a área de estudo apenas se identifica a presença de Adenocarpus lainzii.
Conforme verificado no ponto anterior (2.7.6.1.2), as espécies presentes na exploração
pecuária e envolvente são na maioria ruderais e de reduzido valor conservacionista,
sendo comuns na região e todo o território nacional.
2.7.6.1.4

Fauna

A caracterização das principais unidades de vegetação, para a área de estudo
considerada, possibilitou a identificação dos principais biótopos ocorrentes. Da análise
FIG. 2. 13 verifica-se uma homogeneidade de biótopos, marcada pela pressão antrópica
local, com predomínio de áreas agrícolas (essencialmente de culturas temporárias).
Esta homogeneidade de biótopos traduz-se num elenco faunístico pouco diversificado,
dominado por espécies comuns e cosmopolitas.
 Herpetofauna

De acordo com o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al, 2010), são
dadas como de potencialmente ocorrentes, na área onde se insere a exploração
pecuária, 7 espécies de anfíbios e 8 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 5 do
Volume 3. Relatórios Técnicos (Anexos)).

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Projeto de Execução
Exploração Pecuária Herdade de Lis
Setembro.2018
Rev.01

pág.67

Volume 2. Relatório Síntese

Das espécies potenciais para a área de estudo, uma encontra-se classificada pelo Livro
Vermelho de Vertebrados de Portugal, nomeadamente a salamandra-lusitânica
(Chioglossa lusitanica), com o estatuto de Vulnerável.
A espécie encontra-se severamente fragmentada em zonas densamente povoadas, que
constituem uma parte substancial da sua área de distribuição, dado o elevado nível de
poluição da maior parte dos cursos de água e de destruição dos seus habitats. Ocorre
principalmente junto a ribeiros de água corrente com vegetação abundante nas margens
e atmosfera saturada de humidade. Uma vez que esta espécie não possui pulmões
funcionais, respirando sobretudo através da pele, esta última apresenta elevada
exigências ecológicas em termos de saturação de humidade do ar. Assim, com a
regressão dos bosques mesófilos adjacentes aos cursos de água (por progressão
agrícola e do tecido urbano), a sua distribuição encontra-se, geralmente, limitada às
margens dos cursos de água. Esta espécie é igualmente muito sensível à poluição da
água, pelo que a mesma geralmente ocorre em zonas de cabeceiras, em áreas
montanhosas.
Atendendo à especificidade ecológica da salamandra-lusitânica, e aos biótopos presentes
na Herdade de Lis, a sua ocorrência potencial limitar-se-ia às margens do rio Pele.
Todavia, face à reduzida vegetação presente nas margens do rio Pele, no setor que
atravessa a exploração pecuária, e aos problemas de qualidade da água que persistem
neste curso de água, a ocorrência desta espécie é muito pouco provável.
Os levantamentos efetuados apenas permitiram registar a presença de rã-verde
(Pelophylax perezi). No que se refere aos répteis, foi possível confirmar a presença da
lagartixa-de-bocage (Podarcis bocagei).
 Mamofauna

De acordo com o Guia dos Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, Açores e
Madeira (Palmeirim, J.M. et al, 1999) e Atlas dos Morcegos de Portugal Continental
(Rainho et al., 2013), encontram-se referenciados, para a área de estudo, 25 espécies,
das quais 4 apresentam estatuto de ameaçado: toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus),
morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), morcego-de-ferradurapequeno (Rhinolophus hipposideros) e morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii).
Estas espécies apresentam o estatuto de Vulnerável.
A espécie toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) é uma espécie insectívora endémica
da Península Ibérica e dos Pirenéus. Esta ocorre em rios e ribeiras de montanha
associada preferencialmente a águas frias e agitadas, alimentando-se de larvas e adultos
de insetos aquáticos, moluscos, anelídeos e pequenos crustáceos, utilizando os abrigos
naturais nas margens para repouso e reprodução. Apesar de ser dada como potencial, o
rio Pele situa-se fora da sua área de distribuição. Sendo uma espécie essencialmente
aquática, e fortemente dependente da qualidade da água e condições hidromorfológicas
específicas (substrato heterogéneo e maioritariamente grosseiro), a sua ocorrência no rio
Pele é muito pouco provável. O leito do rio Pele, na zona de exploração pecuária,
apresenta um substrato arenoso a limoso, que conjugado com uma reduzida qualidade
da água, não preenche os requisitos ecológicos à ocorrência desta espécie.
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No que se refere aos morcegos, em Portugal ocorrem 24 espécies de morcegos muitas
das quais com interesse conservacionista bastante elevado. O facto de estas espécies
por vezes formarem colónias bastante numerosas, associado a uma maturidade sexual
tardia, uma baixa natalidade e grande longevidade torna este grupo bastante vulnerável.
O morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) ocorre de forma mais
comum no norte e centro do território nacional. Esta espécie parece caçar em áreas
arborizadas, utilizando ocasionalmente zonas abertas perto destas. As colonias de
criação abrigam-se principalmente em edifícios, mas também em grutas e minas, locais
onde estes hibernam.
O morcego-de-ferradura pequeno (Rhinolophus hipposideros) distribui-se ao longo de
todo o território nacional e corresponde à espécie deste género com um maior número de
efetivos. Esta espécie parece não apresentar hábitos exclusivamente cavernícolas,
podendo apresentar como abrigo de criação edifícios, minas e grutas, hibernando
geralmente em abrigos subterrâneos.
Por fim, o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) surge em quase todo território
nacional, no entanto, as suas populações estão concentradas em regiões com
disponibilidade de abrigos subterrâneos, uma vez que se trata de uma espécie
exclusivamente cavernícola. Os espaços abertos correspondem aos seus habitats
preferenciais de caça.
Atendendo às preferências ecológicas das espécies acima referidas, a probabilidade de
ocorrência de abrigos na exploração pecuária e envolvente, é praticamente nula. Importa
referir que não se encontram referenciados abrigos de interesse na área de estudo. A
área de estudo pode contudo ser utilizada como território de caça, nomeadamente no
caso do morcego-de-peluche e morcego-de-ferradura-pequeno.
Os levantamentos de campo apenas permitiram a identificação de uma espécie dentro da
exploração pecuária, nomeadamente a toupeira (Talpa occidentalis).
 Avifauna

De acordo com o Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (INCB, 2008), encontram-se
referenciadas para a área de estudo e envolvente alargada, na qual se insere a
exploração pecuária, um total de 51 espécies passíveis de nidificarem na região. Das
espécies identificadas apenas duas apresenta estatuto de ameaçada, nomeadamente o
corvo (Corvus corax) e o tordo-músico (Turdus philomelos), com estatuto de Quase
Ameaçado.
O corvo (Corvus corax) distribui-se ao longo de norte a sul do território nacional, sendo
mais comum no interior e estando ausente em várias regiões, principalmente ao longo da
faixa litoral. Esta espécie ocupa áreas pouco humanizadas sendo bastante raro onde
existem povoamentos florestais densos. A população nidificante de tordo-músico (Turdus
philomelos) ocupa áreas de carvalhal, faias, bosques mistos com alguns pinheiros-decasquinha, parques arborizados e matas ribeirinhas. Desta forma, tendo em consideração
os biótopos típicos de ocorrência destas espécies e biótopos ocorrentes na área de
estudo e, mais precisamente no local de implantação do projeto, a presença destas
espécies aparenta ser pouco provável ou nula.
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Os levantamentos de campo permitiram a identificação de 17 espécies, todas de estatuto
de Pouco Preocupante, e característicos de habitats agrícolas. Das 17 espécies
identificaram-se duas rapinas e uma rapina noturna, designadamente gavião (Accipiter
nisus), águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) e mocho-galego (Athene noctua).

2.7.6.2

Caso seja afetada Rede Natura: Caracterização dos valores naturais que
presidiram à classificação do Sítio de Proteção Comunitária (SIC) ou da
Zona de Proteção Especial (ZPE)

A Exploração Pecuária Herdade de Lis encontra-se fora de qualquer área com estatuto
de conservação enquadráveis na Rede Natura 2000 e Rede Nacional de Áreas
Protegidas.
Como se pode verificar na FIG. 2. 10, a área com estatuto de conservação mais próxima
localiza-se a sudoeste da exploração pecuária, correspondendo à Paisagem Protegida
Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo, criada ao abrigo
da Deliberação da Assembleia Metropolitana do Porto na sessão extraordinária de 21 de
setembro de 2009, sob proposta da Junta Metropolitana do Porto (Aviso n.º 17821/2009
de 12 de outubro). A exploração pecuária dista de cerca de 23 km da referida área
protegida.

FIG. 2. 10 – Áreas com estatuto de conservação
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2.7.7

Solo e uso do solo

2.7.7.1

Identificação e caracterização das unidades pedológicas, com referência
às características morfológicas estruturais dos solos

Em termos metodológicos, este estudo foi orientado no sentido de caraterizar os solos
ocorrentes na área do projeto da Exploração Pecuária Herdade de Lis.
Este trabalho baseou-se na interpretação das Cartas dos Solos de Portugal e Cartas de
Capacidade de Uso do Solo - Cartas Complementares do Instituto de Desenvolvimento
Rural e Hidráulico (IDRHA), para a área do projeto em análise. Esta base cartográfica foi
seguidamente validada e/ou corrigida com base em levantamentos de campo.
Foram ainda utilizadas como base de trabalho a Carta Militar do Instituto Geográfico do
Exército, folhas n.os 84 e 98, à escala 1:25 000, ortofotomapas da área de estudo e o
Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de Famalicão.
Os solos ocorrentes numa determinada região encontram-se intimamente relacionados
com a sua topografia, variedade das formações geológicas existentes e ação humana,
que interferem de forma direta nos processos pedogenéticos ocorrentes. Por sua vez, os
solos constituem uma componente ambiental que por ação humana e, em conjugação
com fatores ambientais, condicionam os usos do solo e as práticas agroflorestais
passiveis de serem implementadas num determinado território.
Na região em estudo os solos formaram-se a partir de materiais resultantes da alteração
e desagregação do substrato rochoso subjacente (rochas consolidadas), nomeadamente
de rochas graníticas e metassedimentares, por ação dos agentes de meteorização de
intensidade variável, em função do clima, do relevo e da vegetação, dando origem a
materiais soltos com granulometria e espessura variadas.
Da análise da informação disponível, conforme mostra a FIG. 2. 11, verifica-se que na
zona em estudo dominam os Antrossolos Cumúlicos. Estes solos ocorrem em espaços
de maior aptidão agrícola, encontram-se essencialmente nas zonas dos vales que
possuem declives reduzidos ou praticamente nulos, como é o caso da área do projeto,
localizada no vale do rio Pele, afluente da margem direita do rio Ave.
Os Antrossolos são solos genericamente evoluídos que correspondem à maioria dos
solos dos terraços ou socalcos, em áreas cultivadas, terraceadas ou não, que foram
sujeitas a lavouras profundas, subsolagens ou surribas, que tem promovido a mistura de
horizontes preexistentes. Ocorrem predominantemente nas zonas de relevo pouco
acentuado, especialmente nas áreas onde o substrato geológico dominante são os
granitos.
Na parte mais a norte e nascente da região, como se pode verificar na referida figura,
apresentam também bastante expressão os designados Regossolos Dístricos, que são
geralmente os solos constituídos por materiais não consolidados, grosseiros, pobres e de
fertilidade reduzida, pois correspondem a materiais bastante heterogéneos, e que se
apresentam essencialmente em áreas assentes sobre as cumeadas e as encostas.
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FIG. 2. 11 – Carta de solos

Ao longo das principais linhas de água da região surgem os Fluvissolos dístricos, que são
solos aluvionares espessos, com características hidromórficas, que ocorrem sobre
aluviões e solos de baixas, tendo as suas principais características condicionadas pelo
facto de receberem regularmente a deposição de sedimentos. Apresentam uma
fertilidade variável que pode ser muito elevada. Ocorrem na zona de vale dos principais
cursos de água, nomeadamente do rio Este, do rio Ave, do rio Pelhe e do rio Pele, neste
último caso a montante da área do projeto.
Os Leptossolos úmbricos e dístricos ocupam a zona sul / poente da região em estudo.
São os solos que apresentam maior suscetibilidade para a erosão hídrica, menor
capacidade de armazenamento e de retenção de água, e maior capacidade de gerar
escoamento, devido principalmente à sua menor espessura útil, à sua granulometria,
baixo teor de matéria orgânica, estrutura e permeabilidade do perfil. Os Leptossolos
surgem principalmente em zonas onde domina o substrato xistoso.
Os Cambissolos dístricos e húmicos-úmbricos são solos pouco evoluídos geralmente de
fertilidade baixa. Estes solos ocorrem sobre substrato xistoso, junto ao vale de alguns
cursos de água secundários, na zona poente da região em estudo.
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2.7.7.2

Identificação e caracterização das classes de capacidade de usos do solo

A capacidade de uso do solo traduz em termos pragmáticos a utilização dos solos
recomendada para ordenamento e planeamento agrário.
Os solos são classificados segundo as suas características fundamentais, como sejam a
sua espessura efetiva, estrutura física, composição química e suas variações em
profundidade, entre outras. De acordo com estas características são agrupados em
classes de capacidade de uso, as quais traduzem a utilização ou uso recomendado dos
solos em termos da sua conservação.
As classes de capacidade de uso são cinco: A, B, C, D e E, sendo que a classe A
corresponde aos solos de melhor aptidão agrícola e os da classe E à total não aptidão
para qualquer prática agrícola.
Para a região em estudo não existem estudos a essa escala, dispondo-se apenas de
elementos muito generalizados baseados em fotointerpretação. Assim, e segundo a
Carta de Capacidade de Uso do Solo do SROA para o Atlas do Ambiente
(classificação segundo o “Esboço Geral de Ordenamento Agrário”1980, escala
1:1 000 000), os solos a Norte do Rio Tejo enquadram-se em três classes, em termos de
capacidade de uso do solo:


Classe A

– Utilização Agrícola

Solos que pela sua boa a mediana natureza, baixa erodibilidade, boa a regular
capacidade de retenção e armazenamento para a água, boa drenagem e outras
características, se podem considerar por si, e abstraindo da espessura efetiva e do
declive, com poucas ou moderadas limitações para culturas usuais sendo suscetíveis
de utilização agrícola intensiva ou moderadamente intensiva.


Classe C

– Utilização Agrícola Condicionada

Solos com capacidade de uso mediana, mas condicionada por limitações acentuadas;
riscos de erosão elevados; suscetíveis de utilização para fins agrícolas ou outros.


Classe F

– Utilização Não Agrícola (Florestal)

Solos com capacidade de uso muito reduzida; limitações muito severas; risco de
erosão muito elevados; não suscetíveis de uso agrícola em quaisquer condições;
severas e muito severas limitações para pastagens, matos e florestal; em muitos
casos não é suscetível de qualquer exploração económica.

Da análise da FIG. 2. 12, verifica-se que a área do projeto insere-se em solos da Classe A
(Utilização Agrícola), que correspondem a solos de utilização agrícola. Esta aptidão
ocorre principalmente nas zonas de vales com declives suaves e moderados, que
correspondem, grosso modo, às áreas onde ocorrem os Antrossolos.
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FIG. 2. 12 – Capacidade de uso dos solos

2.7.7.3

Indicação da ocupação atual do solo (tipo de uso do solo em termos de
superfície ocupada e % em função da área total)

A área do projeto em estudo situa-se em espaço rural, cuja paisagem se encontra
fortemente marcada pelas atividades agro-pastoris. Predominam assim os usos agrícolas
maioritariamente ocupados por culturas temporárias, nomeadamente de milho, azevém,
triticale, entre outras, e, pontualmente por culturas permanentes como a vinha. Este uso é
predominante da área do projeto da exploração pecuária em estudo.
Na FIG. 2. 13 apresenta-se os usos ocorrentes na área em estudo.
Esta zona é marcada por um povoamento de baixa densidade, em que as habitações
surgem ao longo da rede viária existente. Tratam-se de habitações unifamiliares, de 1 ou
2 pisos, que ocupam a envolvente dos principais aglomerados populacionais da região.
Esta malha periurbana inclui igualmente edifícios religiosos, pequenas áreas industriais,
estabelecimentos comerciais, estufas e viveiros associadas à atividade agrícola,
pavilhões de apoio à atividade pecuária, entre outros.
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Os poucos espaços florestais existentes, inseridos numa matriz agrícola e periurbana,
correspondem a povoamentos florestais de produção de eucalipto e pinheiro-bravo.
A vegetação ribeirinha dos cursos de água presentes na região encontra-se fortemente
fragmentada e alterada, em resultado das práticas agrícolas que se desenvolvem até ao
limite das suas margens. As margens do rio Pele são caracterizadas pela presença de
uma sebe arbórea com disposição alternada e fortemente fragmentada, onde
predominam elementos arbóreos plantados, com destaque para o choupo-negro e o
salgueiro-chorão.
Na área do projeto da Exploração Pecuária Herdade de Lis foram identificados, de acordo
com a carta apresentada na FIG. 2. 13, três tipos de usos:
−

Exploração pecuária,

−

Área agrícola,

−

Vegetação ripícola,

que integra os edifícios associados à atividade pecuária
(cerca de 0,7 ha), todos de piso térreo, e áreas de apoio associadas;
nomeadamente de culturas temporárias (culturas de outono/inverno
– azevém; e culturas de primavera/verão – milho);
ao longo das margens do rio Pele.

No Quadro 2. 38 apresentam-se as áreas de ocupação de cada uma das classes de
ocupação do solo anteriormente citadas para a área do projeto, bem como proporção de
ocupação, em percentagem, de cada uma delas.
Quadro 2. 38 – Uso do solo – superfície ocupada dentro da área do projeto

Uso do solo

Área de ocupação
ha

%

Exploração pecuária (edificado e áreas de apoio)

2,8

24,4

Área agrícola

8,5

73,9

Vegetação ripícola

0,2

1,7

Conforme referido anteriormente, a área agrícola corresponde ao uso predominante na
área do projeto, com uma ocupação total de 8,5 ha (73,9% da área total). Seguem-se os
usos associados à própria exploração pecuária (2,8 ha, 24,4% da área total) e, de menor
expressão, a vegetação ripícola ao longo das margens do rio Pele (0,2 ha, 1,7% da área
total).
Das restantes classes referidas atrás para a região, não se verifica a sua presença dentro
da área do projeto.
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2.7.8

Património cultural

2.7.8.1

Apresentação de todos os elementos de carácter patrimonial

O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas sistemáticas
executados no âmbito do Descritor Património para o Estudo de Impacte Ambiental
(Projeto de Execução) da Exploração Pecuária da Herdade de Lis (Vila Nova de
Famalicão), não revelaram a existência de ocorrências patrimoniais na área do projeto.
No Anexo 6 do Volume 3. Relatórios Técnicos (Anexos) do presente Estudo de Impacte
Ambiental apresenta-se o Relatório dos Trabalhos Arqueológicos elaborado.

2.7.8.1.1

Metodologia

Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro
de 2014), o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (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 14 de setembro de 2018, com a direção científica de
João Albergaria.
Os trabalhos realizados não se sobrepõem com outros trabalhos aprovados pelas
Direções Regionais de Cultura e pela Direção Geral de Património Cultural. A equipa
técnica teve uma afetação de 100% a este projeto.

2.7.8.1.2

Levantamento de informação

 Escala de análise espacial

A situação atual do fator Património circunscreve uma pequena área de enquadramento
histórico, que tem a finalidade de facilitar a integração dos elementos patrimoniais
eventualmente registados nas prospeções arqueológicas.
A área de incidência do projeto corresponde ao local dos equipamentos associados à
exploração pecuária. A área de impacte indireto corresponde à área existente na
propriedade em estudo.
 Recolha bibliográfica

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os
seguintes recursos:
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−

Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos,
doravante designada Endovélico)1 da responsabilidade da Direcção Geral do
Património Cultural (DGPC).

−

Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC 2 da
responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).

−

SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico3 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 Minho4

−

IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército5

−

Googlemaps6

−

Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Famalicão publicada pelo
Aviso n.º 10268/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 175 de 08/09/2015, 26031
– 26088

−

Famalicão: Sistema integrado de gestão e informação de bens culturais
(http://www.famalicaoid.org/, 30/07/2018)

−

Plano Diretor Municipal: Vila Nova de Famalicão (http://81.90.61.41/revisaopdm/,
30/07/2018)

−

Portal
de
Arqueologia:
Vila
Nova
(http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org/, 30/07/2018)

−

SIG
de
Vila
Nova
de
Famalicão
(http://81.90.61.41:8082/pmots_vnf/c?_act=page&_name=mapvnf, 30/07/2018)

−

Bibliografia publicada sobre a região.

2.7.8.1.3

de

Famalicão

Prospeção arqueológica

As prospeções arqueológicas realizaram-se no dia 6 de outubro de 2018, de forma
sistemática em toda a área de incidência do projeto.
Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções
arqueológicas (que incluiu chapéu e casaco com sinalização), máquina fotográfica digital
(a partir da qual se obtiveram as imagens constantes no relatório) e cartografia impressa
(implantação da exploração pecuária nas respetivas Cartas Militares de Portugal e na
imagem aérea).

1

http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios

2

http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/

3

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx

4

http://geossitios.progeo.pt/index.php

5

http://www.igeoe.pt/

6

https://maps.google.pt/
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Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de Trabalhos
Arqueológicos, o técnico responsável foi devidamente autorizado pelo promotor do
Estudo 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.
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 há necessidade de fazer qualquer depósito de materiais
arqueológicos.
Nesta fase de avaliação ambiental não estão previstas ações de divulgação pública dos
resultados obtidos nas prospeções.

 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
permite distinguir as grandes unidades de observação; a segunda distingue-se pela
necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (Quadro 2. 39).
Quadro 2. 39 – Graus de visibilidade do terreno
Visibilidade má do terreno

1

Intransponível ao percurso pedestre.

Visibilidade mista do terreno

2

Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo.
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno.

Visibilidade média do terreno

3

Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho.
Facilita o percurso pedestre e a observação de construções.

Visibilidade boa do terreno

4

Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho.
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de
materiais arqueológicos.

Solo urbano

5

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.

Aterros e escavações

6

Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente
revolvido.
Superfície do solo original sem qualidade de observação.

Área vedada

7

Intransponível ao percurso pedestre.

Terreno de forte inclinação

8

Percurso pedestre dificultado por questões de segurança.

Áreas de fogo e de desmatação

9

Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de
materiais arqueológicos.
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Quadro 2. 40 – Grau de diferenciação do descritor 4
Visibilidade mínima da superfície
do solo
Visibilidade intermédia da
superfície do solo
Visibilidade elevada 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.

4.2

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

4.3

Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes.
Observação facilitada de construções e de materiais
arqueológicos.

 Ficha de sítio

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de
campo é feito numa ficha criada para este efeito.
A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados
com os seguintes objetivos:
−

Identificação;

−

Localização administrativa e geográfica;

−

Descrição da Paisagem;

−

Caracterização do material arqueológico;

−

Caracterização das estruturas;

−

Avaliação e classificação do valor patrimonial;

−

Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial.

Quadro 2. 41 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio
Número

Numeração sequencial dos sítios identificados.

Designação

Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na mesma
freguesia.

CNS

Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico
(DGPC).

Tipo de sítio

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Período

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Tipo de trabalhos
realizados

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Classificação oficial

Tipo de Classificação Oficial.

Legislação

Decreto-Lei que define a Classificação Oficial.

ZEP

Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define.
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Quadro 2. 42 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio
Topónimo

Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia.

Lugar

Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes orais.

Freguesia

Freguesia onde está localizado.

Concelho

Concelho onde está localizado.

Sistemas de Coordenadas

Datum Lisboa

C.M.P.

Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000

Quadro 2. 43 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem
envolvente
Acessibilidade

Tipo de Acessos e respetiva inventariação.

Âmbito geológico

Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio.

Relevo

Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado.

Coberto vegetal

Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio.

Uso do solo

Descrição do uso do solo no local implantação do sítio.

Controlo Visual da Paisagem

Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio.

Tipo de vestígios
identificados

Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio.

Quadro 2. 44 – Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material
arqueológico
Área de dispersão

Caracterização da área de dispersão do material arqueológico.

Tipo de dispersão

Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela área do sítio.

Tipo de material presente

Recenseamento dos tipos de material arqueológico observado no sítio.

Características do material
identificado

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado.

Cronologia do material
identificado

Caracterização cronológica do material arqueológico observado.

Quadro 2. 45 – Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas
Estado de conservação

Caracterização do estado de conservação das estruturas.

Descrição da planta e
relação espacial das
estruturas

Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam espacialmente.

Modo de construção

Descrição do modo de construção de cada estrutura.

Materiais de construção

Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura.

Descrição das estruturas

Descrições das características de cada estrutura que não tenham sido assinaladas
nos campos anteriores.

Interpretação funcional das
estruturas

Proposta da função de cada estrutura.

Elementos datantes da
estrutura

Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada estrutura.
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 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.

 Registo cartográfico

As ocorrências patrimoniais identificadas na envolvente da área do projeto foram
delimitadas na Carta Militar de Portugal, na folha n.º 84, à escala 1:25 000 (FIG. 2. 14).

 Informação oral

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve informação oral
relevante para este estudo.

2.7.8.1.4

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 2. 46, às quais é atribuída uma valoração
quantitativa.
Quadro 2. 46 – 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 contribuiu para o
cálculo do Valor Patrimonial.
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Quadro 2. 47 – 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.
O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este critério não
foi tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
Quadro 2. 48 – 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 foi feita tendo em consideração a sua
relevância a nível regional.
Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio
totalmente enterrado e, nesse caso, este critério não foi tido em conta na determinação
do Valor Patrimonial.
Quadro 2. 49 – Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico
Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável
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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.
Houve situações, por incapacidade de caracterizar convenientemente o objeto em
estudo, em que se desconhecerá a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não foi
tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
Quadro 2. 50 – 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, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na
determinação do Valor Patrimonial.
Quadro 2. 51 – Descritores do Valor Científico e respetivo valor numérico
Elevado

5

Médio

2

Reduzido
Indeterminável

1
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 foi considerada, visto que, em geral, conservam-se
menos vestígios dos períodos históricos mais recuados, o que aumenta a importância de
cada vestígio singular.
Também foi 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, se não foi possível determinar este valor,
não foi usado no cálculo do valor patrimonial.
Quadro 2. 52 – Descritores do Valor Científico 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 sítio na identidade comunitária, da relação afetiva que as
populações mantêm com ele, e 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 2. 53 – Descritores do Valor Simbólico e respetivo valor numérico
Elevado

5

Médio

2

Reduzido
Indeterminável

1
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 2. 46.
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.
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de
correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais
elevado e a classe E às incidências patrimoniais com menor valor.
Valor Patrimonial,
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Quadro 2. 54 – Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial
Classe de Valor
Patrimonial
A

Significado
Muito elevado

Valor Patrimonial
≥16 ≤20

Elevado

B

≥12 <16

Médio

C

≥8 <12

Reduzido

D

≥4 <8

Muito reduzido

E

<4

Na área de enquadramento do local da exploração pecuária, conforme apresentado no
quadro seguinte (Quadro 2. 55) e FIG. 2. 14, foram inventariadas as seguintes ocorrências
patrimoniais:
Quadro 2. 55 – Localização das ocorrências patrimoniais inventariadas na área de
enquadramento histórico
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Designação
Cruzeiro de Santa
Marinha
Capela de Santa Marinha
Cruzeiro Capela de Nossa
Senhora do Amparo
Capela da Senhora do
Amparo
Entrada da Quinta da
Oliveira
Capela da Senhora das
Dores
Moinho de Carvalhal
Casa do Souto
Capela da Casa do Souto
Espigueiro da Casa do
Souto

2.7.8.2

Tipo de sítio

Concelho

Cruzeiro

Vila Nova de Famalicão

Capela

Freguesia

M

P

Landim

173094

492001

Vila Nova de Famalicão

Landim

172984

491706

Cruzeiro

Vila Nova de Famalicão

Landim

173422

491527

Capela

Vila Nova de Famalicão

Landim

173406

491520

Portal

Vila Nova de Famalicão

Landim

173418

491490

Capela

Vila Nova de Famalicão

Landim

172421

491428

Cruzeiro
Solar
Capela

Vila Nova de Famalicão
Vila Nova de Famalicão
Vila Nova de Famalicão

Landim
Landim
Landim

172460
172731
172714

491166
491135
491122

Espigueiro

Vila Nova de Famalicão

Landim

172732

491084

Levantamento exaustivo e comentado dos potenciais indícios de natureza
toponímica e fisiográfica

Não se verificou a presença de topónimos com potencial significado arqueológico na área
de projeto e nas suas imediações
Relativamente à análise fisiográfica não há nada também a referir.
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2.7.8.3

Resultados dos trabalhos de prospeção sistemática

O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas sistemáticas
executadas na área do projeto não revelaram a existência de ocorrências patrimoniais.
Na área de enquadramento histórico foram inventariadas as seguintes ocorrências
patrimoniais:
−

3 cruzeiros (n.º 1, n.º 3 e n.º 7)

−

4 capelas (n.º 2, n.º 4, n.º 6 e n.º 9)

−

1 portal (n.º 5)

−

1 solar (n.º 8)

−

1 espigueiro (n.º 10)

Quadro 2. 56 – Lista de ocorrências patrimoniais identificadas na área de
enquadramento histórico
N.º

Designação
Cruzeiro de Santa
Marinha
Capela de Santa
Marinha
Cruzeiro Capela de
Nossa Senhora do
Amparo
Capela da Senhora
do Amparo
Entrada da Quinta
da Oliveira
Capela da Senhora
das Dores
Moinho de
Carvalhal

1
2
3
4
5
6
7
8

Casa do Souto

9
10

Capela da Casa do
Souto
Espigueiro da
Casa do Souto
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Tipo de
sítio
Cruzeiro
Capela
Cruzeiro
Capela
Portal
Capela
Cruzeiro
Solar
Capela
Espigueiro

Classificação

Legislação

Bibliografia

Património
edificado
Património
edificado

PDM de Vila Nova de Famalicão,
art. 16º e Anexo I, nº 1288
PDM de Vila Nova de Famalicão,
art. 16º e Anexo I, nº 225

Fernandes, 2011,
77

Património
edificado

PDM de Vila Nova de Famalicão,
art. 16º e Anexo I, nº 1289

Património
edificado
Património
edificado
Património
edificado
Património
edificado
Património
edificado
Património
edificado
Património
edificado

PDM de Vila Nova de Famalicão,
art. 16º e Anexo I, nº 228
PDM de Vila Nova de Famalicão,
art. 16º e Anexo I, nº 1290
PDM de Vila Nova de Famalicão,
art. 16º e Anexo I, nº 227
PDM de Vila Nova de Famalicão,
art. 16º e Anexo I, nº 488
PDM de Vila Nova de Famalicão,
art. 16º e Anexo I, nº 474
PDM de Vila Nova de Famalicão,
art. 16º e Anexo I, nº 485
PDM de Vila Nova de Famalicão,
art. 16º e Anexo I, nº 475

SA, 2014a, 2:
GPC.2108C03.01

SA, 2014a, 2:
GPC.2134
SA, 2014a, 2:
GPC.2119C01

SA, 2014a, 2:
GPC.2119C02
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2.7.8.4

Levantamento das áreas
patrimoniais identificados

de

dispersão/implantação

dos

registos

A Herdade de Lis encontra-se implantada ao longo das margens do Rio Pele, numa
paisagem moldada pelo povoamento disperso e pelos terraços agrícolas delimitados por
muros de pedra seca.
O percurso pedestre foi condicionado nas parcelas com densos milheirais e pelas zonas
para guarda de gado bovino. Nas restantes áreas observam-se alguns pavilhões de apoio
à exploração agro-pecuária e edifícios de apoio à atividade agrícola (visibilidade: solo
urbano).

Foto 2. 4– Vista geral dos pavilhões existentes
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Foto 2. 5– Área para guarda de gado bovino

Foto 2. 6– Equipamentos de apoio à atividade agrícola

2.7.8.5

Avaliação sumária das ocorrências patrimoniais identificadas com vista à
hierarquização da sua importância científica e patrimonial

Como atrás referido, 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.
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2.7.9

Socioeconomia

A caracterização socioeconómica da situação existente tem como objetivo
compreensão e explicitação das particularidades e dinâmicas humanas presentes
área onde se insere o projeto da Exploração Pecuária Herdade de Lis, localizada
distrito de Braga, concelho de Vila Nova de Famalicão e freguesia de Landim e união
freguesias de Seide.

a
na
no
de

Foi efetuada a caracterização demográfica, das atividades económicas e das
infraestruturas existentes.
A componente demográfica foi analisada numa perspetiva dinâmica, pretendendo-se
traçar uma tendência de comportamento das variáveis que mais tradicionalmente a
definem: padrão de crescimento, estrutura etária da população e índices.
Para o estudo da componente territorial foi analisado o padrão de ocupação do espaço
através da densidade populacional.
As atividades económicas foram caracterizadas através
emprego / desemprego, escolaridade e setores económicos.

da

análise

do

A análise das infraestruturas foi elaborada com o objetivo de avaliar os níveis de
cobertura da população em termos de sistemas de saneamento básico e de
abastecimento de água.

2.7.9.1

Caracterização socioeconómica da área de influência e indicação dos
dados demográficos pertinentes, com base nos Censos do INE (dois
períodos de referência)

 Dinâmica Populacional

O projeto em análise abrange território do concelho de Vila Nova de Famalicão e
insere-se na Região Norte (NUT II) e Sub-Região do Ave (NUT III) – Comunidade
Intermunicipal do Ave.
Na FIG. 2. 1 – Localização do projeto é apresentado igualmente o enquadramento
administrativo do projeto em análise.
No Quadro 2. 57 apresentam-se os dados da população para os anos de 2001 e 2011
em todas as unidades territoriais em estudo.
Em termos de dinâmicas populacionais, o concelho de Vila Nova de Famalicão
apresentou uma tendência positiva entre os períodos censitários de 2001 e 2011,
registando-se um incremento populacional de 4,9% de 2001 para 2011, superior à média
nacional e regional.
Apenas a freguesia de Landim verificou um decréscimo de população.
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No Quadro 2. 57 apresentam-se os dados da população para os anos de 2001 e 2011 em
todas as unidades territoriais em estudo.
Quadro 2. 57 – Evolução Populacional 2001/2011

Unidades Territoriais

População
2001 (hab.)

População
2011 (hab.)

Variação da População
Residente 2001/2011
(%)

Continente
Norte
Ave
Concelho de Vila Nova de Famalicão
Freguesia de Landim
União de Freguesias de Seide

9 869 343
3 687 293
509 968
127 567
2 852
1 506

10 047 621
3 689 682
511 737
133 832
2834
1 542

1,81
0,06
0,35
4,91
-0,63
2,39

Fonte: INE, Censos de 2001 e de 2011

No Quadro 2. 58 apresentam-se os dados das taxas de natalidade, taxas de mortalidade
e taxa de crescimento natural para os anos de 2001, 2011 e 2015.
Quadro 2. 58 – Taxa de Natalidade, Taxa de Mortalidade e
Taxa de Crescimento Natural

Unidade Territorial

Continente
Norte
Ave
Concelho de Vila Nova de
Famalicão

Taxa de Natalidade
(%)
2001
2011
2016

Taxa de Mortalidade
(%)
2001
2011
2015

Taxa de Crescimento
Natural (%)
2001
2011
2015

10,8
11,2
12,2

9,1
8,5
8,6

8,2
7,8
7,7

10,1
8,6
7,6

9,8
8,7
7,3

10,5
9,5
7,9

0,07
0,26
0,46

-0,07
-0,02
0,13

12,3

8,9

7,9

7,1

6,4

7,3

0,52

0,25

-0,23
-0,17
-0,02
0,05

Fonte: INE, 2016

Como se verifica no quadro anterior, a taxa de natalidade diminui entre 2001 e 2015 para
todas as unidades territoriais em estudo.
No que se refere à taxa de mortalidade constata-se um ligeiro aumento entre 2011 e
2015 em todas as unidades territoriais em estudo.
A taxa de crescimento natural, referente à diferença entre as taxas de natalidade e de
mortalidade, revelou um crescimento que se traduziu, num saldo negativo, e que é assim
o reflexo da diminuição da taxa de natalidade motivado pelo decréscimo da população.
Apenas no concelho de Famalicão a taxa de crescimento natural é positiva.
 Estrutura Etária

No Quadro 2. 59 apresenta-se a variação da população residente nas diferentes unidades
territoriais em função dos grupos etários.
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Quadro 2. 59 – Estrutura Etária da População (%) (2001/2011)
Grupos Etários (%)
Unidades Territoriais

Ave
Concelho de Vila Nova de Famalicão
Freguesia de Landim
União de Freguesias de Seide

0-14

15-24

25-64

65 ou +

-17,57
-9,82
-23,29
-11,89

-22,71
-19,38
-21,53
-21,63

7,19
10,77
5,93
2,82

29,91
36,27
29,62
56,88

Fonte: INE, Censos de 2001 e de 2011

Verifica-se que o crescimento populacional quando ocorre nas unidades territoriais em
estudo está geralmente associado à população com 25 e mais anos como se pode
observar no Quadro 2. 59.
No que diz respeito aos grupos dos dependentes, constata-se, de uma maneira geral, a
tendência para uma descida dos escalões jovens e aumento do escalão dos idosos nas
unidades administrativas estudadas.
Neste período 2001-2011 verifica-se também que os índices de Dependência de Idosos
aumentaram como se pode observar no Quadro 2. 60.
O Índice de Envelhecimento também aumentou na última década intercensitária,
traduzindo-se num crescente envelhecimento da população.

Quadro 2. 60 – Evolução dos Índices de Dependência de Jovens, Idosos e Total
(IDj, IDi e IDt) e do Índice de Envelhecimento (Ie) - 2001/2011/2013
Unidade
Territorial

Ave
Concelho de Vila
Nova de Famalicão

IDj (%)

IDi (%)

IDt (%)

Ie (%)

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

27,9

22,8

16,9

21,3

44,7

44,1

79,8

93,3

26,6

23,1

15,0

19,7

41,6

42,7

56,5

85,3

Fonte: INE (2015) – Censos 2001, Censos 2011

 Nível de Instrução

No Quadro 2. 61apresentam-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 60% da população empregada apenas tem o ensino básico.
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Quadro 2. 61 – Nível de Instrução da População Residente (2011)
Nenhum (%)

Básico (%)

Secundário (%)

Médio e
Superior (%)

Norte

8,28

61,66

15,44

14,63

Ave
Concelho de Vila Nova
de Famalicão

7,98

65,37

15,07

11,58

7,73

63,26

16,36

12,66

Unidade Territorial

Fonte: INE, Censos 2011

 Atividades Económicas

Em termos de população ativa, e como pode observar-se no Quadro 2. 62, a maior parte
da população na Sub-Região, concelho e freguesia abrangidos está empregue no sector
secundário. De acordo com o Anuário Estatístico da Região Norte de 2016, Vila Nova de
Famalicão apresenta um volume total de exportações muito próximo dos dois mil milhões
de euros (1,939). Com esta dimensão exportadora, que representa qualquer coisa como
49,8% do volume total de exportações da NUTIII Ave, Vila Nova de Famalicão solidifica a
sua liderança de há vários anos de município mais exportador do Norte de Portugal.
O concelho de Vila Nova de Famalicão concentra importantes e potenciais clusters
industriais como o têxtil, o agroalimentar e a metalomecânica, sendo sede de algumas
das maiores e mais conceituadas empresas a produzir em Portugal como a Continental
Mabor, a ROQ, a Coindu, a Leica, a AMOB, a Riopele, a Primor, a Porminho, a Aco
Shoes, a Salsa e a Tiffosi, entre tantas outras.
O Quadro 2. 63 apresenta, para os concelhos em estudo, uma categorização das
empresas em termos da subclasse CAE a que pertencem com base no Anuário
Estatístico da Região Norte de 2016.
Quadro 2. 62 – População Empregada por Sector de Atividade Económica (2011)
População economicamente ativa
Empregada
Unidade
Territorial

Terciário
Total

Norte
Ave
Concelho de
VN Famalicão
Freguesia de
Landim
União de
Freguesias de
Seide

Primário

Secundário
Total

De natureza
social

Relacionados com a
atividade económica

1 501 883

43 023

533 848

925 012

379 768

545 244

217 331

2557

108 812

105 962

41 218

64 744

58 368

654

29 062

28 652

10 799

17 853

1 116

16

584

516

180

336

628

9

335

284

96

188

Fonte: Censos 2011

pág.96

Volume 2. Relatório Síntese

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Projeto de Execução
Exploração Pecuária Herdade de Lis
Setembro.2018
Rev.01

Quadro 2. 63 – Nº de Empresas, por localização geográfica e atividade
(subclasse - CAE Rev.3), 2015
Atividade económica
(subclasse- CAE Rev.3)

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Indústrias extrativas
Indústrias transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão
de resíduos e despoluição
Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis
e motociclos
Transportes e armazenagem

Vila Nova de Famalicão

585
5
1 565
17
23
845
3 120
167

Alojamento, restauração e similares

854

Atividades de informação e de comunicação

121

Atividades imobiliárias

379

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

1 140

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

1 226

Educação

650

Atividades de saúde humana e apoio social

977

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas

252

Outras atividades de serviços

662

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Norte 2016 (publicado em 2017)

Este quadro permite verificar que, em 2015, o concelho de Vila Nova de Famalicão tinha
12 588 empresas, onde 24,8% das empresas são atividades de Comércio por grosso e a
retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos e 13,2% corresponde a
atividades da Indústria transformadora.

 População ativa e desempregada

A taxa de atividade põe em evidência o peso percentual da população ativa em relação à
população total. A taxa de desemprego, expressa percentualmente o peso da população
desempregada em relação à população ativa.
Nas unidades territoriais observadas verifica-se a diminuição do peso de população ativa.
Acompanhando a tendência observada a nível nacional, a taxa de desemprego sofreu um
acréscimo importante em todas as unidades consideradas, situação que poderá estar a
sofrer atualmente uma alteração, no sentido da sua redução, face à retoma da economia
e ao crescimento do emprego.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Projeto de Execução
Exploração Pecuária Herdade de Lis
Setembro.2018
Rev.01

pág.97

Volume 2. Relatório Síntese

Quadro 2. 64 – Evolução das Taxas de Atividade e Desemprego (2001/2011)

Taxa de Atividade (%)

Taxa de Desemprego (%)

Unidade Territorial
2001

2011

2001

2011

Norte

58,3

47,59

6,7

14,5

Ave

62,7

50,04

5,5

15,1

Concelho de Vila Nova de Famalicão

65,2

55,11

5,2

14,9

Fonte: Censos 2001, Censos 2011

De forma a tornar esta avaliação mais representativa da atualidade, de seguida
apresentam-se também os dados de desemprego para o concelho em estudo referentes
a 2017 e 2018, os quais são disponibilizados pelo Instituto do Emprego e Formação
Profissional, I. P. (IEFP), mais concretamente através do Documento referente ao
“Desemprego Registado por Concelho - Estatísticas Mensais” cuja edição está a cargo da
Direção de Serviços de Estudos, Planeamento e Controlo de Gestão, com uma
periocidade mensal.
No Quadro 2. 65 apresentam-se os dados referentes ao desemprego registado segundo o
género, o tempo de inscrição e a situação face à procura de emprego no concelho de Vila
Nova de Famalicão, nos meses de janeiro, abril e julho de 2017 e 2018.
Da análise do quadro é possível constatar que desde janeiro de 2017 o desemprego
registado em Vial Nova de Famalicão decresceu.
Relativamente ao género, a evolução do número de desempregados mantém-se na
mesma direção.
Quadro 2. 65 – Desemprego no Concelho de Vila Nova de Famalicão

Género
Mês

Janeiro
Abril
Julho

Ano

2017
2018
2017
2018
2017
2018

Tempo de
inscrição

Situação face à
procura de emprego

Homens

Mulheres

<1
Ano

1 Ano
E+

1º
Emprego

Novo
Emprego

2 469
1 877
2 306
1 622
1 990
1 353

2 957
2 529
2 943
2 225
2 515
1 962

2 854
2 422
2 734
2 106
2 282
1 885

2 572
1 984
2 515
1 741
2 223
1 430

511
479
541
383
454
280

4 915
3 927
4 708
3 464
4 051
3 035

TOTAL

5 426
4 406
5 249
3 847
4 505
3 315

Fonte: IEFP (2018)

No Quadro 2. 66 apresentam-se os dados de desemprego registados segundo o nível de
escolaridade no concelho de Vila Nova de Famalicão nos meses de janeiro, abril e julho
de 2017 e de 2018.
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Quadro 2. 66 – Desemprego vs Nível de Escolaridade no Concelho de Vila Nova de
Famalicão

Mês

Janeiro
Abril
Julho

Ano

<1º
Ciclo
EB

1º
Ciclo
EB

2º
Ciclo
EB

3º
Ciclo
EB

Secundário

Superior

TOTAL

2017
2018
2017
2018
2017
2018

264
234
233
236
216
200

1 273
987
1 280
920
1 109
746

1 094
770
1 004
578
835
594

896
724
940
633
745
638

1 211
1 018
1 165
884
965
729

688
673
627
596
635
408

5 426
4 406
5 249
3 847
4 505
3 315

Fonte: IEFP (2018)

A maior parte dos desempregados possui o nível de escolaridade do 1º ciclo do Ensino
Básico seguido do Secundário. O menor número de desempregados integra o nível de
escolaridade inferior ao 1º ciclo do Ensino Básico.
No Quadro 2. 67 apresentam-se os dados referentes aos desempregados inscritos,
ofertas recebidas e colocações efetuadas no concelho de Vila Nova de Famalicão nos
meses de janeiro, abril e julho de 2017 e 2018.
Quadro 2. 67 – Desempregados Inscritos, Ofertas Recebidas e Colocações Efetuadas no
Concelhos de Vila Nova de Famalicão
Desempregados Inscritos
Mês

Janeiro
Abril
Julho

Total

Homens

Mulheres

Total

637
687
478
471
456
507

214
178
83
119
86
116

171
138
23
24
26
18

43
33
26
54
28
55

214
171
49
78
54
73

Ano
Homens Mulheres

2017
2018
2017
2018
2017
2018

286
243
213
199
207
214

Colocações

Ofertas
Recebidas

351
444
265
272
249
293

Fonte: IEFP (2018)

Da análise do quadro é de referir que as ofertas no concelho de Vila Nova de Famalicão
apresentaram uma diminuição significativa entre janeiro de 2017 e julho de 2018.As
colocações têm sido variáveis no concelho em estudo.
 Infraestruturas e condições sociais

As taxas de cobertura das infraestruturas básicas constituem indicadores dos respetivos
níveis de desenvolvimento de uma região.
Os níveis de cobertura das diversas infraestruturas básicas apresentavam-se, em 2009,
já bastante razoáveis, embora ainda com algum trabalho a desenvolver nomeadamente
na população servida com sistemas de drenagem e tratamento de águas, conforme se
pode visualizar no Quadro 2. 68.
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Em 2009, 92% da população da região Norte e 83% da população de Vila Nova de
Famalicão era abastecida com água canalizada. No que respeita à cobertura da rede de
drenagem de águas residuais, verifica-se que a situação é menos positiva pois, no caso
da sub-região do Ave e no concelho de Vila Nova de Famalicão apenas 80 e 81%,
respetivamente, da população é servida com este saneamento, verificando-se o valor de
cobertura mais elevado ao nível da região do Norte com 87% da população servida por
rede de drenagem de águas residuais.
A Resinorte é o sistema multimunicipal responsável pela triagem, valorização e
tratamento e resíduos sólidos urbanos num total de 35 municípios incluindo Vila Nova de
Famalicão. Em vila Nova de Famalicão são os serviços municipais os responsáveis pela
recolha e transporte dos RSU do concelho, sendo que a sua gestão (triagem, reciclagem,
valorização orgânica ou deposição em aterro) estão a cargo da Resinorte. No concelho
de vila Nova de Famalicão cada famalicense recolheu, em 2016, cerca de 69 quilos de
resíduos, através dos ecopontos, valor superior ao registado a nível da região Norte e
sub-região do Ave.
Ao nível das infraestruturas, este sistema é constituído por 6 aterros, 4 estações de
triagem, 8 estações de transferência, 19 ecocentros e 3 500 ecopontos. No concelho de
Vila Nova de Famalicão existe atualmente uma central de tratamento mecânico e
biológico, uma central de triagem e um ecocentro em funcionamento.
Quadro 2. 68 – População servida por infraestruturas básicas de saneamento
Resíduos urbanos recolhidos
(kg/hab) (2016)

População servida (%) (2009)
Unidade
Administrativa

Sistemas
Sistemas de
públicos de
drenagem de
ETAR
abastecimento águas residuais
de água
(2016)

Norte
Ave
Concelho de Vila
Nova de Famalicão

Indiferenciados

Seletivamente

92

87

65

431,9

62,0

-

80

-

378,1

59,5

83

81

59

368,0

69,0

Fonte: PORDATA, 2018

 Rede viária e ferroviária

Relativamente à rede viária, esta é constituída por uma malha hierarquizada de estradas
com diferentes classificações das quais se destacam, como principais vias, a autoestrada
A3, que liga Porto a Valença, e a autoestrada A7, que liga Póvoa de Varzim a Vila Pouca
de Aguiar), ambas atravessando o concelho de Vila Nova de Famalicão.
Em termos de rede ferroviária, o concelho de Vila Nova de Famalicão é servido pela
Linha do Minho e Linha de Guimarães. A Linha do Minho é uma ligação ferroviária, que
une as cidades do Porto e Valença. A Linha de Guimarães corresponde, atualmente, ao
troço ferroviário entre Lousado (concelho de Vila Nova de Famalicão) e Guimarães,
sendo que o restante serviço ferroviário é feito através da Linha do Minho durante o
percurso entre Porto S. Bento e Lousado.
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A Estação Ferroviária de Lousado é uma interface ferroviária da Linha do Minho, que
funciona como bifurcação com a Linha de Guimarães, e que serve a Freguesia
de Lousado, no concelho de Vila Nova de Famalicão. Esta estação localiza-se a cerca de
10 km a sudoeste de área de estudo, portanto na área de estudo não existem linhas
ferroviárias.

2.7.9.2

Identificação da tipologia de ocupação na envolvente

A identificação da tipologia de ocupação da área em estudo foi efetuada no ponto 2.7.7.3.

2.7.9.3

Identificação das operações que mais afetarão a população local e as
atividades económicas existentes

Atendendo às especificidades do projeto, prevê-se que a atividade de remoção de
estrume e sua transferência para a nitreira correspondem às ações associadas ao projeto
que poderão afetar a população local, devido à eventual libertação de odores gerados
pela movimentação deste material.
A par disto, são também gerados chorumes provenientes das escorrências dos
pavimentos, os quais são também responsáveis pela emissão de odores para o exterior
principalmente nos dias em que a velocidade e direção do vento são favoráveis à sua
dispersão. A emissão de odores provenientes dos chorumes é, no entanto, atenuada pelo
seu armazenamento temporário ser efetuado em tanques estanques e cobertos.
Por outro lado, as compras / aquisições relacionadas com as atividades associadas ao
funcionamento da exploração, particularmente compras de silagem do milho, palha
destinada a alimentação e para camas e rações alimentares, constituem as operações
que poderão contribuir para a dinamização das atividades económicas existentes,
ajudando a viabilizar o desenvolvimento setorial da região.

2.7.9.4

Caracterização do emprego direto e indireto a criar nas várias fases

Mencione-se que a concretização do projeto não determina a necessidade de efetuar
qualquer nova construção ou alteração infraestrutural, seja interior ou exterior, seja ao
nível do edificado, acessibilidades, redes ou qualquer outra.
Assim, no âmbito do presente projeto de aumento, as ações previstas estão associadas à
fase de exploração e serão garantidas por apenas 3 trabalhadores, não se perspetivando
a criação de postos de trabalho adicionais.

2.7.9.5

Identificação de planos ou estratégias de desenvolvimento
atividade(s) económica(s) ou de desenvolvimento regional

da(s)

Os planos ou estratégias de desenvolvimento para a região onde se encontra inserida a
Herdade de Lis e projetos complementares foram descritas no ponto 2.4.3,
correspondendo aos de maior interesse para o projeto, por questões territoriais ou de
estratégia de desenvolvimento da atividade.
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2.7.10

Paisagem

A paisagem é entendida e analisada como a parcela do meio ambiente que integra o
conjunto das entidades naturais (componentes biofísicas), de intervenção humana
(componentes socioculturais, ordenamento e ocupação do solo) e de visualização,
existentes num dado local.
Para compreender os aspetos paisagísticos mais relevantes da zona 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.
A área de estudo foi definida com base nos critérios de acuidade visual e de forma,
constituindo um “buffer”, equidistante, em torno de todas as componentes de projeto, com
a dimensão de 5 km, respeitando assim o valor padrão normalmente reconhecido para os
limites de acuidade visual.
Nesta área procedeu-se 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.

2.7.10.1 Caracterização da estrutura da paisagem através de uma análise global
da paisagem

A área de estudo relativa à Exploração Pecuária Herdade de Lis insere-se em espaço
integrado no distrito de Braga, concelho de Vila Nova de Famalicão, freguesia de Landim
e união de freguesias de Seide.
O concelho de Vila Nova de Famalicão enquadra-se na Região Norte (NUT II) e
Sub-Região do Ave (NUT III) – Comunidade Intermunicipal do Ave.
Para identificar e salientar os aspetos paisagísticos mais relevantes do relevo da área
onde irá ser implantado o projeto, procedeu-se à sua análise e caracterização com base
nas Cartas Militares de Portugal – IGeoE, folhas n.os 84 e 98 (escala 1:25 000 e suporte
informático), fotografia área e reconhecimento de campo.
A 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.
Nesse sentido elaborou-se a seguinte cartografia temática:


Hipsometria, com as zonas compreendidas entre cotas significativas para a
caracterização morfológica da zona (FIG. 2. 15), tendo para o efeito sido definidas
as seguintes classes:
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−

Altitudes inferiores a 50 m

−

Altitudes entre os 50 m e os 75 m

−

Altitudes entre os 75 m e os 100 m

−

Altitudes entre os 100 m e os 125 m

−

Altitudes entre os 125 m e os 150 m

−

Altitudes entre os 150 m e os 175 m

−

Altitudes entre os 175 m e os 200 m

−

Altitudes entre os 200 m e os 225 m

−

Altitudes entre os 225 m e os 250 m

−

Altitudes entre os 250 m e os 275 m

−

Altitudes entre os 275 m e os 300 m

−

Altitudes entre os 300 m e os 325 m

−

Altitudes entre os 325 m e os 350 m

−

Altitudes entre os 350 m e os 375 m

−

Altitudes superiores a 375 m

Declives, em classes que permitem identificar os tipos de relevo presentes
(FIG. 2. 16), definindo-se as seguintes classes:
−

<5º

−

5 - 15 º

−

15 - 25 º

−

25 - 45 º

−

> 45 º

O relevo da região tem uma orientação dominante predominantemente de
nordeste-sudoeste ou nordeste-sul, como se pode ver pela direção das linhas
fundamentais do relevo, nomeadamente as principais linhas de festos (cumeadas que
separam as bacias hidrográficas) e talvegues (leito das linhas de água principais).
Em relação aos festos principais, destacam-se na área em estudo os festos que separam
a bacia do rio Este, das bacias dos tributários diretos do rio Ave, nomeadamente, o rio
Pelhe e do rio Pele. Na área em estudo as linhas de talvegue mais marcantes são, para
além do rio Pele, o rio Pelhe, a poente, e o rio Ave, a nascente.
A área do projeto desenvolve-se assim ao longo de uma sub-bacia do rio Ave, mais
concretamente a sub-bacia do rio Pele, afluente da sua margem direita.
Em termos de classes de hipsometria (ver FIG. 2. 15), a área do projeto, inserida na zona
de vale do rio Pele, localiza-se a altitudes incluídas na classe entre os 75 e os 100 m,
com exceção do seu limite mais a nascente onde se verificam altitudes ligeiramente
superiores (classe entre os 100 e os 125 m).
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De referir ainda que a área apresenta um relevo aplanado, com declives no geral
inferiores a 5º ver FIG. 2. 16).
O povoamento existente na envolvente trata-se de um povoamento de baixa densidade,
em que as áreas urbanas formam como que uma malha que acompanha a rede viária
existente de forma praticamente contígua. Os aglomerados populacionais existentes
correspondem a aglomerados rurais de pequena dimensão, sendo de destacar na
envolvente próxima da área do projeto as povoações de Outeiro, Santa Marinha/Lamela e
Casas Novas.
Quanto à rede viária, o acesso principal à zona da Exploração Pecuária Herdade de Lis é
feito a partir da Av. da Lamela (e, nas imediações, pela Rua do Souto), que deriva da
EM573, a qual por sua vez permite a conetividade local entre diversos aglomerados
populacionais e entre estes e a A7.

2.7.10.2 Apresentação das subunidades de paisagem (descrição, caracterização e
cartografia)

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 definida para o projeto 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)(7),
a unidade de paisagem designada por Vale do Ave (7).
O que se destaca como carácter desta paisagem é a ocupação urbano-industrial, em que
as habitações, armazéns, unidades industriais, comércio e equipamentos dispersam-se
por todo o território de forma confusa, encontrando-se apenas alguma lógica na sua
proximidade relativamente às vias de comunicação.
Trata-se de uma paisagem que, apesar de tradicionalmente se identificar com a presença
do rio Ave e dos seus afluentes e corresponder à morfologia comum dos vales do Minho,
se apresenta atualmente sem estrutura nem coerência interna, destruídas por atuações
desordenadas verificadas durante as últimas cinco ou seis dezenas de anos.

(7) – 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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FIG. 2. 15 – Hipsometria
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FIG. 2. 16 – Declives
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As zonas que envolvem os principais núcleos urbanos, sendo estes os que praticamente
apresentam alguma consistência (como as sedes de concelho), correspondem a largas
periferias desqualificadas e outros espaços com usos agrícolas e florestais que
continuam a ocupar os vazios deixados sem qualquer lógica pelos mais diversos tipos de
construções. Para completar este quadro, há que acrescentar a generalizada baixa
qualidade arquitetónica do edificado e o grande número de terrenos expectantes,
abandonados e degradados.
Nesta unidade são inúmeros os casos de inadequação das utilizações do espaço
relativamente às características biofísicas presentes, sendo de realçar as ocupações
edificadas em zonas de vale, de solos com elevada fertilidade, bem como os casos de
falta de coerência na relação entre os vários usos presentes (urbanos, industriais,
agrícolas, etc.). A riqueza biológica desta unidade é baixa devido aos desequilíbrios e
degradações atuais, não havendo referência à presença de espécies raras e de elevado
valor para a conservação.
A área do projeto em estudo localiza-se no vale do rio Pele, afluente da margem direita
do rio Ave, numa zona cuja paisagem se encontra fortemente marcada pela atividade
agro-pastoril. Predominam os usos agrícolas maioritariamente ocupados por culturas
temporárias, nomeadamente de milho, azevém, triticale, entre outras, e, pontualmente
por culturas permanentes com a presença de vinhas, pomares e culturas em estufas
(horticultura e floricultura).

Foto 2. 7 – Em primeiro plano, área agrícola (cultura de milho) característica desta
unidade de paisagem. Ao fundo, presença de vegetação ripícola que acompanha a linha
de água e área urbana / industrial ao longo de vias existentes

Na envolvente da área do projeto de referir a presença de aglomerados de baixa
densidade, com destaque para as povoações de Outeiro, Santa Marinha e Casas Novas,
que se desenvolvem nas zonas marginais da rede viária existente.
Como via de comunicação principal, de referir a autoestrada A7, que constitui o principal
acesso ao local do projeto.
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FIG. 2. 17 – Unidades de paisagem
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2.7.10.3 Caracterização visual da paisagem através da Qualidade Visual da
paisagem, da Absorção Visual da Paisagem, e da Sensibilidade Visual da
Paisagem, com a respetiva representação cartográfica
2.7.10.3.1

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 Ambientais, 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.
Na elaboração da Carta de Qualidade Visual da Paisagem (FIG. 2. 18) recorreu-se a
informação constante na cartografia temática elaborada para a área em estudo, bem
como ao reconhecimento de campo efetuado ao longo do período em que se
desenvolveu a análise do local. 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, planos de água, vegetação ripícola,
manchas de uso agrícola e florestas de proteção.
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O valor mais baixo foi atribuído às áreas ocupadas com floresta de produção, matos e
espaços canais, situações com menor variedade cromática, de texturas e de espécies. As
áreas de extração de inertes e áreas industriais, estão normalmente associadas a
impactes visuais de sinal negativo.
No Quadro 2. 69 apresentam-se os parâmetros considerados para a análise da qualidade
visual da paisagem, assim como o parâmetros corretivo referido.
Quadro 2. 69 – Qualidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação
Valor de ponderação

Parâmetro Analisado

(-1)

(1)

(2)

(3)

Plano (<5º )
Relevo



Plano a moderado (5º a 15º)



Ondulado a inclinado (15º a 25º)



Inclinado a escarpado (>25º)



Espaço social
Espaço industrial




Espaço canal
Exploração de inertes
Estufas e viveiros





Espaço agrícola (culturas
temporárias)
Uso do Solo



Espaço agrícola (culturas
permanentes, olival, vinha,
pomar)



Espaço florestal de proteção
(carvalhos e castanheiros)



Espaço florestal de produção
(pinheiro-bravo e eucalipto)
Matos

(4)




Vegetação ripícola



Cursos de água naturais



A Carta de Qualidade Visual da Paisagem resulta do cruzamento dos valores constantes
no quadro acima e da agregação desses resultados em três classes, de acordo com os
seguintes escalões:
Quadro 2. 70 – Classes de Qualidade Visual da Paisagem
Ponderação

Qualidade Visual da Paisagem

<3

Baixa

3–5

Média

>5

Elevada

pág.110

Volume 2. Relatório Síntese

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Projeto de Execução
Exploração Pecuária Herdade de Lis
Setembro.2018
Rev.01

Da análise da cartografia (FIG. 2. 18), elaborada de acordo com a metodologia descrita,
verifica-se que a área envolvente do local do projeto apresenta no geral elevada
qualidade visual, dado que se trata de uma zona aplanada e com uma forte ocupação
agrícola. O projeto insere-se igualmente em área de elevada qualidade visual.

2.7.10.3.2

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. 2. 19) 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 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 5 000 m.

No presente estudo consideraram-se como pontos potenciais de maior acessibilidade
visual, os que estão assinalados na FIG. 2. 19, 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 46, foram também
consideradas as infraestruturas lineares mais importantes, não como pontos mas como
linhas de visualização, eixos esses também assinaladas na FIG. 2. 19 e que
correspondem às seguintes situações:
−

Rodovias – A3, A7, EN14, EN105, EN204, EN206, EN310, EM510, EN573 e outras
municipais;

−

Povoações – Abade de Vermoim, Além do Ribeiro, Antas, Areias, Avidos, Bairro,
Bente, Boavista, Bouça, Breia, Cabeçudos, Calvelo, Campas, Carreira, Casa Nova,
Castelões, Delães, Fontainhas, Freixieiro, Landim, Lagoa, Lama, Mogege, Monte,
Monte de Sanfins, Ninães, Novais, Oliveira (Santa Maria), Oliveira (São Mateus),
Outeiro, Palmeira, Ponte, Pousada de Saramagos, Rebolo, Reguengo, Requião,
Ruivães, Sarnado, Seide (São Miguel), Seide (São Paio), Sequeiro, Sobreiral,
Souto, Vale (São Martinho), Vermoim e Vilar.
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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 2. 71), definidas em função da sobreposição de bacias visuais:
Quadro 2. 71 – Classificação da capacidade de absorção visual
Sobreposição de
Bacias Visuais

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem

<8

Elevada

8 – 15

Média

> 15 (até 48)

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. 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 (FIG. 2. 19), elaborada de acordo com a metodologia descrita,
verifica-se que a área do projeto se insere em classes de baixa e média capacidade de
absorção visual, por se tratar potencialmente de uma zona mais exposta aos recetores da
envolvente.

2.7.10.3.3

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. 2. 20) fez-se o
cruzamento da informação constante nas Cartas de Capacidade de Absorção Visual e
Qualidade Visual, tendo os resultados sido agregados nas classes apresentadas no
Quadro 2. 72.
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Quadro 2. 72 – 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 da cartografia (FIG. 2. 20), elaborada de acordo com a metodologia descrita,
verifica-se que a área do projeto insere-se numa classe de sensibilidade visual da
paisagem elevada.
Esta situação justifica-se pelo facto do projeto se localizar em zonas de capacidade de
absorção baixa e média, sendo, assim, a qualidade visual da paisagem o aspeto
dominante em termos deste parâmetro.

2.7.11

Clima

Procedeu-se a uma abordagem climatológica da área afeta ao projeto, visando a
caracterização dos principais elementos do clima da região em estudo, quer a nível local,
quer em termos de alterações microclimáticas.
A nível da caracterização regional a metodologia a seguir consistiu nos seguintes passos:
−

Localização das estações meteorológicas e recolha de dados de base;

−

Análise das condições climáticas com base nas variações mensais e anuais dos
meteoros pertinentes (temperatura, precipitação, radiação solar e evaporação
potencial, velocidade e direção do vento, e outros);

−

Análise dos fenómenos específicos associados a condições meteorológicas
particulares (ventos fortes, temporais, chuvadas torrenciais neblinas, nevoeiros,
geadas, trovoadas, etc.).
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FIG. 2. 18 – Qualidade visual da paisagem
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FIG. 2. 19 – Capacidade de absorção visual da paisagem
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FIG. 2. 20 – Sensibilidade visual da paisagem
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 Enquadramento climático

De acordo com Daveau et al. (1985), a zona em estudo é caracterizada por Invernos
frescos a moderados e Verões moderados, ou seja:
−

A temperatura mínima média do mês mais frio varia entre 4 e 6ºC, verificando-se
durante 10/15 a 30 dias por ano temperaturas negativas;

−

A temperatura máxima média do mês mais quente varia entre 23 e 29ºC,
verificando-se durante 20 a 100 dias por ano temperaturas máximas superiores a
25ºC.

Na região em estudo verificam-se elevados índices de precipitação (total anual igual a
1 709 mm), com o período das chuvas a concentra-se no semestre de outubro a março.
A análise destes valores evidencia o facto de que a região é ainda caracterizada pela
influência atlântica, traduzindo-se num clima de temperaturas amenas, com pequenas
amplitudes térmicas e forte pluviosidade média.
 Caracterização climática

A combinação numérica ou gráfica dos principais elementos registados nas estações
climatológicas permitem classificar em termos quantitativos o clima. É o caso da
classificação climática de Köppen, que se adapta bastante bem à paisagem geográfica e
aos aspetos de revestimento vegetal da superfície do globo.
A classificação climática de Köppen, numa síntese, caracteriza o clima dos lugares e
regiões com base nos valores médios da temperatura do ar, da quantidade de
precipitação e na sua distribuição correlacionada ao longo dos meses do ano. Nesta
classificação são considerados cinco tipos climáticos correspondentes aos grandes tipos
de clima planetários.
Segundo Köppen, a região em estudo apresenta um clima de tipo Csb (Godard, A.,
Tabeau, M., 1993), ou seja:
C

Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês mais
frio é inferior a 18ºC, mas superior a –3ºC, enquanto o mês mais quente
apresenta valores superiores a 10ºC;

s

Estação seca no Verão, a quantidade de precipitação do mês mais seco do
semestre quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e
inferior a 40 mm;

b

Verão pouco quente mas extenso, a temperatura média do ar no mês mais
quente do ano é inferior a 22ºC, havendo mais de quatro meses cuja
temperatura média é superior a 10ºC.

Obviamente que os valores extremos que caracterizam esta classificação se baseiam em
critérios arbitrados de modo a permitir a definição de grandes tipos climáticos, podendo
ocorrer divergências em níveis de caracterização mais detalhados.
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 Meteorologia

A informação meteorológica considerada neste estudo refere-se à Estação Climatológica
de Santo Tirso (INMG, 1991), que caracteriza o clima local. O período de observação é
de 1951 a 1980 para a estação considerada.
No Quadro 2. 73 referem-se as coordenadas geográficas e a altitude da estação
meteorológica considerada.
Quadro 2. 73 – Estações Meteorológicas Consideradas
Estação

Santo Tirso

Tipo

Climatológica e
Udométrica

Latitude

Longitude

Altitude

41º21’ N

8º28’ W

28 m

Período de
Observação

1955/1980

Os parâmetros de caracterização meteorológica utilizados foram a temperatura do ar,
precipitação, humidade, evaporação, insolação, nevoeiro, geada, granizo, queda de neve
e regime de ventos.

Temperatura

A temperatura média anual registada na Estação Climatológica de Santo Tirso é de
14,5ºC, sendo a temperatura média do mês mais frio de 9,0ºC, em janeiro, e a do mês
mais quente de 20,8ºC, em julho. Estes valores e a amplitude térmica média (11,8ºC)
denotam a influência atlântica que caracteriza esta região.
As temperaturas médias mínimas e máximas registadas nesta estação são de,
respetivamente, 4,1ºC, no mês de janeiro, e de 27,5ºC, em julho. Os valores máximos e
mínimos absolutos são de 40,5ºC, em julho, e de –6,0ºC, em dezembro, respetivamente.
Anualmente, o número de dias com temperatura mínima inferior a 0,0ºC é de 20,3 e com
temperatura máxima superior a 25,0ºC de 86,1.

Precipitação

O valor de precipitação média anual registado na Estação Climatológica de Santo Tirso é
de 1374,2 mm.
Na estação considerada verifica-se a ocorrência de três meses secos (julho, agosto e
setembro), com precipitações a variar entre 22,7 mm (julho) e 64,1 mm (setembro). A
maior concentração de precipitação verifica-se no mês de janeiro (193,4 mm) e a mínima
em julho (22,7 mm). O valor máximo diário foi de 105,5 mm em fevereiro.
A frequência da precipitação verificada evidencia a ocorrência de chuvadas de grande
intensidade (50 dias por ano – Santo Tirso, com valores de precipitação igual ou superior
a 10,0 mm).
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Humidade, Evaporação e Insolação

A humidade relativa média do ar, observada na Estação Climatológica de Santo Tirso,
regista os mínimos diurnos durante o período da tarde, uma vez que estes valores variam
na razão inversa da temperatura, enquanto que, por outro lado, o arrefecimento noturno
provoca um aumento do valor deste parâmetro.
O clima da região em estudo é considerado húmido, dado apresentar valores médios
anuais compreendidos entre 90% às 9h, que diminuem ao longo do dia, para 63% às
21h.
Em relação à evaporação, o valor anual é de 811,1 mm. O valor máximo registou-se no
mês de julho, com 314,6 mm, e o valor mínimo no mês de janeiro, com 111,9 mm
(Estação Climatológica de Santo Tirso). No que diz respeito à insolação, o valor anual é
de 2 396,4 horas.

Nevoeiro e Nebulosidade

O número de dias em que ocorrem nevoeiros é significativamente relevante. Durante o
período considerado registaram-se na Estação Climatológica de Santo Tirso, em termos
médios, 49,8 dias de nevoeiro por ano. A maior ocorrência de nevoeiros ocorre no mês
dezembro com 7,2 dias, sendo maio aquele que regista a frequência mais reduzida (1,9
dias). Na FIG. 2. 21 apresenta-se a variação anual da ocorrência de nevoeiro, expresso
em número de dias / mês, para a estação climatológica considerada.

FIG. 2. 21 – Número de Dias com Nevoeiro

(Estação Climatológica de Santo Tirso, 1951-80)
Fonte: IM, 1990

É muito frequente na região a ocorrência de vertentes nebulosas, verificando-se, na
Estação Climatológica de Santo Tirso, o céu muito nublado em 145,6 dias por ano.
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Geada

A ocorrência de geadas verifica-se durante 7 meses por ano (Estação Climatológica de
Santo Tirso), num total de 25,5 dias, com a máxima ocorrência no mês de dezembro
(8,3 dias).

Granizo e Queda de Neve

Na estação de Santo Tirso verifica-se anualmente a queda de granizo em 2,8 dias. A
ocorrência de neve verifica-se durante 2 meses por ano (Estação Climatológica de Santo
Tirso), num total de apenas 0,2 dias.

Regime de Ventos

Nesta região predominam os ventos do quadrante sudoeste (10,9%), seguindo-se em
importância o quadrante oeste (7,2%) (Estação de Santo Tirso). As velocidades médias
atingidas são baixas na ordem dos 11,6 km/h para o quadrante este e 10,0 km/h para o
quadrante sul, ocorrendo o mínimo para o quadrante de sudoeste (6,2 km/h).
Registam-se por ano 1,4 dias de ventos fortes (v ≥ 36 km/h); para ventos muito fortes
(v ≥ 55 km/h) a média não ultrapasse os 0,2 dias por ano. Nesta estação a frequência
anual de situações de calmaria é elevada (48,7%).
Na FIG. 2. 22 apresenta-se a rosa-dos-ventos relativa à estação climatológica
considerada, com indicação da frequência e velocidade média dos ventos.

FIG. 2. 22 – Frequência e Velocidade Média dos Ventos para cada Rumo

(Estação Climatológica de Santo Tirso, 1951-80)
Fonte: IM 1990
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2.8

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES A NÍVEL LOCAL E REGIONAL,
DIRETOS E INDIRETOS, BEM COMO OS RESPETIVOS IMPACTES
CUMULATIVOS

A análise de impactes desenvolvida no âmbito de um Estudo de Impacte Ambiental
constitui um processo complexo, tendo em conta a diversidade intrínseca do ambiente
potencialmente afetado, traduzida na grande diferenciação de natureza e tipologia dos
impactes.
O leque dos potenciais impactes de um projeto abrange os fatores físicos e ecológicos,
os socioeconómicos e culturais, passando pelos fatores de qualidade ambiental.
Desta forma a avaliação de impactes exige uma abordagem especializada e
multidisciplinar com especificidades próprias, nomeadamente ao nível das metodologias
e técnicas utilizadas.
A análise específica, por fator ambiental, deve ser complementada por um esforço de
integração que pretende, tanto quanto possível, dar base a uma análise global.
Nesta secção é feita a identificação, caracterização e avaliação dos impactes decorrentes
do projeto, analisando e indicando as medidas de minimização e maximização dos
impactes considerados mais significativos.
Como anteriormente referido, os impactes terão em conta apenas a Fase de Exploração.
As Fases de Construção e Desativação não foram consideradas, no primeiro caso,
devido ao facto de todas as infraestruturas já se encontrarem implantadas e a instalação
estar em pleno funcionamento; no que respeita à Fase de Desativação porque ainda não
está definido um ano horizonte de projeto ou de tempo de vida útil.
Relativamente à avaliação de impactes da fase de exploração, em cada área temática,
quando se justifique, são previamente apresentados alguns aspetos metodológicos
específicos que enquadram o desenvolvimento realizado e justificam as opções e
estrutura apresentada para a avaliação de impactes.
Os diversos fatores são desenvolvidos de acordo com a profundidade e detalhe
correspondentes à sua importância e incidência.
A classificação dos impactes sintetizada no Quadro 2. 74 reveste-se necessariamente de
alguma subjetividade, devendo ser entendida sobretudo como uma avaliação relativa da
importância dos diferentes impactes.
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Quadro 2. 74 – Classificação de impactes

2.8.1

Critérios de Classificação

Escala

Sentido
(revela-se o impacte é positivo ou negativo para o
ambiente)

Positivo ou negativo

Efeito
(se o impacte resulta de ações diretas do projeto
ou dos seus efeitos)

Direto, indireto

Duração
(refere-se à escala temporal em que atua um
determinado impacte)

Temporário
Permanente

Magnitude
(refere-se ao grau de afetação sobre um
determinado fator)

Reduzida
Moderada
Elevada

Escala
(área de ocorrência geográfica do impacte)

Confinado à instalação
Não confinado mas localizado
Não confinado

Capacidade de minimização ou compensação

Minimizável e/ou compensável
Não minimizável nem compensável

Geologia, geomorfologia e recursos minerais

Não estando previstas quaisquer intervenções nas infraestruturas existentes, quer em
termos de ampliação, quer a nível de ocupação do solo, não se perspetivam impactes ao
nível da geologia, geomorfologia e recursos minerais, como se pode constatar nos pontos
seguintes.

2.8.1.1

Identificação de fenómenos de movimentos de vertente/talude em função
da litologia e estrutura

O projeto não contempla a existência de quaisquer escavações ou movimentações de
terras. Assim, o impacte é nulo.

2.8.1.2

Avaliação da afetação de património geológico e/ou geomorfológico com
interesse conservacionista

Não foi identificado património geológico e/ou geomorfológico com interesse
conservacionista na área do projeto e envolvente próxima. Assim, este impacte é nulo.

2.8.1.3

Avaliação da ampliação de processos erosivos através do desmonte do
maciço rochoso ou alteração de perfis na rede de drenagem

O projeto não contempla qualquer escavação/desmonte do maciço rochoso e/ou
alteração de perfil da rede de drenagem. Assim, este impacte é nulo.
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2.8.1.4

Avaliação da alteração da estabilidade do maciço rochoso

Não é expectável qualquer instabilidade no maciço rochoso como consequência da
exploração da pecuária em estudo, dado não estarem previstas quaisquer escavações ou
movimentações de terras, sendo que o impacte a este nível é nulo.

2.8.2

Recursos hídricos subterrâneos

2.8.2.1

Avaliação de impactes, ao nível dos aspetos quantitativos e qualitativos

Durante a fase de exploração consideram-se as seguintes ações como potencialmente
geradoras de impactes negativos, sobre este fator ambiental:
−

Aumento do consumo de água subterrânea na exploração pecuária, com
consequente afetação da disponibilidade dos recursos hídricos subterrâneos;

−

Ocorrência de derrames acidentais de efluentes líquidos quer durante as
operações de transfega quer durante o transporte do chorume entre os órgãos de
retenção de efluentes e os solos agrícolas a valorizar.

Relativamente ao aumento do consumo de água subterrânea na exploração, com
consequente afetação da disponibilidade dos recursos hídricos subterrâneos,
considera-se não ser expectável a sua ocorrência dado que não se prevê um
aumento do volume de água consumido e desconhece-se a existência até à data de
queixas relativas a uma possível diminuição dos níveis de água nas captações existentes
na envolvente. Conforme referido anteriormente, a exploração pecuária dispõe
de duas captações, uma de origem superficial e uma de origem subterrânea
utilizada como reforço, sendo as mesmas suficientes para suprir as necessidades de
água da exploração.
No que respeita ao risco de contaminação do lençol freático devido a derrames
acidentais no solo e consequente lixiviação para a linha de água, este risco pode
considerar-se
reduzido,
atendendo
às
condições
de
exploração
da
pecuária, nomeadamente a quantidade de efluentes líquidos produzida, e ao seu caráter
localizado.
Os impactes mencionados, embora pouco prováveis, a ocorrerem classificar-se-ão como
de magnitude reduzida, diretos, não confinados, temporários e minimizáveis.

negativos,

2.8.2.2

Avaliação de impactes, ao nível dos usos da água

Em condições de normal funcionamento da exploração pecuária assim não são
expectáveis quaisquer impactes ao nível dos usos da água.
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2.8.2.3

Avaliação de impactes, ao nível do estado (químico e quantitativo) da(s)
massa(s) de água

Atendendo à tipologia e dimensão da exploração pecuária, considera-se a pressão sobre
a massa de água, quer quantitativa quer qualitativa, com uma pressão reduzida.
Tal, significa que, o estado quantitativo “Bom” e o estado químico “Bom”, patente nas
versões dos anos 2011 (1ª fase) e 2015 (2ª fase) do Plano de Gestão da Região
Hidrográfica não será comprometido pela atividade agropecuária desenvolvida na
exploração Herdade de Lis.
O impacte sobre a massa de água é assim classificado como negativo, de magnitude
reduzida, direto, não confinado, temporário.

2.8.3

Recursos hídricos superficiais

2.8.3.1

Avaliação de impactes, ao nível da compatibilidade com eventuais riscos
de cheia/inundação

Conforme referido no ponto 2.7.3.4, na área de estudo não há histórico de qualquer
inundação na Herdade de Lis.
Acresce referir que embora as construções 4 e 5 se insiram em “áreas com máxima
infiltração” e “áreas ameaçadas por cheias”, as mesmas serão objeto de exclusão da
REN, conforme Ata de Conferência Decisória apresentada no Anexo 1 do Volume 3.
Relatórios Técnicos (Anexos) do presente EIA.
Assim, não há impactes ao nível da compatibilidade com eventuais riscos de
cheia / inundação.

2.8.3.2

Avaliação de impactes, ao nível do eventual desvio e/ou regularização
da(s) linha(s) de água e ações/medidas de estabilização do leito e
margens

Considerando as especificidades do projeto, em que não há qualquer ação que incida
sobre as linhas de água superficiais, não se identificam impactes ao nível do eventual
desvio e/ou regularização das linhas de água.

2.8.3.3

Avaliação de impactes, ao nível da impermeabilização

Não está prevista qualquer ação ao nível da impermeabilização com a implantação de
novas áreas de edificado ou outras, pelo que não se identificam impactes a este nível.
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2.8.3.4

Avaliação de impactes, ao nível da capacidade de vazão das linhas de
água, para os caudais descarregados

As águas de escorrência das camas dos animais são encaminhadas para uma fossa
estanque para armazenamento temporário, sendo posteriormente reutilizadas para rega.
Assim, não há caudais descarregados nas linhas de água presentes, pelo que não há
impactes a este nível.

2.8.3.5

Avaliação de impactes, ao nível da qualidade das linhas de água

A qualidade das linhas de água existentes na envolvente da exploração agrícola não
deverão ser diretamente afetadas, uma vez que não se prevê a ocorrência de quaisquer
descargas de águas residuais, ou neste caso de efluentes pecuários, ou de qualquer
outro tipo. Todavia, poderá existir um impacte indireto, de natureza difusa, inerente ao
arrastamento de nutrientes nas zonas de espalhamento durante períodos de maior
precipitação.
Com base no PGEP, a quantidade de chorume produzido é muito reduzida, pelo que a
possibilidade de contaminação das linhas de água mais próximas é baixa.
Assim, consideram-se os impactes ao nível da qualidade das linhas de água negativos,
mas de magnitude reduzida, sendo por isso não significativos.

2.8.3.6

Avaliação de impactes, ao nível do estado (químico e ecológico) das
massa(s) de água

Conforme referido no ponto anterior, não há descargas nas linhas de água presentes,
contudo o estado químico da massa de água abrangida pelo projeto (PT02AVE0127)
pode sofrer alterações devido às escorrências de chorume.
Consideram-se estes impactes negativos mas de magnitude reduzida, sendo por isso
não significativos.

2.8.3.7

Avaliação de impactes, ao nível dos usos da água

A Herdade de Lis consome água proveniente de uma captação de água superficial no rio
Pele, conforme referido no ponto 2.7.3.5. A água captada é utilizada para abeberamento
dos animais e rega.
De referir ainda a utilização de água para os mesmos fins (reforço) proveniente de uma
mina localizada já fora das instalações da pecuária, embora relativamente próxima.
Contudo, não se identificam impactes ao nível do uso da água, uma vez que não são
conhecidos outros usos.
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2.8.4

Qualidade do Ar

2.8.4.1

Avaliação de impactes, ao nível do aumento das emissões atmosféricas
decorrentes do projeto considerando todas as fontes da situação de
referência e simulados os níveis de poluentes no ar ambiente (cenário
mais frequente e mais desfavorável)

As atividades de inerentes ao funcionamento da exploração de bovinos são responsáveis
pela constante emissão de compostos voláteis responsáveis pela libertação de odores,
nomeadamente de NH4, N2O, CH4 e NH3, sendo o estrume produzido nos pavilhões dos
bovinos um dos principais focos potenciais de contaminação atmosférica por odores.
O estrume é removido dos pavilhões semanalmente e depositado na zona de
armazenamento e carga, devidamente impermeabilizada, sendo de imediato transportado
por terceiros para as suas instalações. Aquando da retirada do estrume é efetuada uma
manutenção das camas dos animais, à medida das necessidades, com a reposição de
palha nova sobre as camas usadas.
A atividade de remoção do estrume dos pavilhões dos bovinos e de transferência para a
zona de armazenagem e carga correspondem às ações que geram maior impacte na
qualidade do ar, pela libertação de odores deste efluente pecuário que se dissipa ao
remexer e movimentar este material.
Salienta-se que não ocorrem lavagens dos pavilhões, de onde é retirado o estrume,
sendo que este efluente, por incorporar o material de cama (palha), apresenta-se
bastante seco o que é um fator atenuante da libertação de odores do mesmo.
No Anexo 4 do Volume 3. Relatórios Técnicos (Anexos) apresenta-se uma estimativa das
emissões difusas provenientes da fermentação entérica dos animais e no sistema de
gestão do estrume, apresentando-se no quadro seguinte uma síntese dos resultados
obtidos.
Quadro 2. 75 – Estimativa das emissões de Gases Efeito de Estufa (GEE)
GEE

Origem

Emissões estimadas

Fermentação entérica dos animais

61 620 kg CH4/ano

Sistema de gestão de estrume

30,6 kg CH4/ano

N2O

Sistema de gestão de estrume

26,4 kg N2O/ano

NH3

Sistema de gestão de estrume

173,4 kg N2O/ano

CO2

Sistema de gestão de estrume

855,6 kg CO2eq (CH4)/ano

CH4

A avaliação efetuada permitiu concluir que a maior contribuição para os impactes
negativos neste fator ambiental está associada à fermentação entérica dos animais,
nomeadamente no que respeita às emissões de metano, seguindo-se em ordem de
importância as emissões com origem no sistema de gestão de estrume.
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Em termos de impactes cumulativos é de referir o relatório relativo às “Emissões de
Poluentes Atmosféricos por Concelho em 2015: Gases acidificantes e eutrofizantes,
precursores de ozono, partículas, metais pesados, poluentes orgânicos persistentes e
gases com efeito de estufa”, publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente em 2017.
Pela consulta do referido documento é possível verificar que, no concelho de Vila Nova
de Famalicão, as estimativas para o ano de 2015, foram de 3,22 kt CH4, 0,44 kt NH3 e
0,08 kt N2O, sendo portanto a contribuição das emissões de GEE com origem na
exploração pecuária em apreço pouco significativa.
Na exploração são também gerados chorumes provenientes das escorrências dos
pavimentos, os quais são também responsáveis pela emissão de odores. Esta emissão é
contudo atenuada pelo seu armazenamento temporário ser efetuado em fossas
estanques.
De referir ainda as emissões atmosféricas geradas pela circulação de veículos nos
acessos à instalação. Note-se no entanto que estes acessos serão pontuais e
desfasados, não se prevendo a concentração de veículos na propriedade. Para além
disso, o acesso à instalação faz-se pela Avenida da Lamela, pavimentada com
betuminoso, seguindo-se depois pela Rua do Souto, pavimentada com
tout-venant (Foto 2. 8). O facto de os acessos serem pavimentados minimiza a emissão
de poeiras resultantes da circulação de veículos.

Foto 2. 8 – Entroncamento da Avenida da Lamela com a Rua do Souto

Os impactes, embora negativos, são de magnitude reduzida, diretos, não confinados,
temporários e minimizáveis.

2.8.4.2

Comparação com os parâmetros estatísticos relativos aos valores limite
da legislação

Não existe enquadramento legal para comparação com os parâmetros calculados no
ponto anterior.
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2.8.5

Ambiente Sonoro

2.8.5.1

Fase de exploração: Previsões para as condições normais de
funcionamento e, se o funcionamento for sazonal, para o mês mais crítico

Conforme referido anteriormente, a exploração pecuária em apreço encontra-se
atualmente em pleno funcionamento, não se perspetivando a construção de novas
infraestruturas, pelo que não se prevê alterações das condições normais de
funcionamento da exploração pecuária e, consequentemente, alterações significativas
aos níveis sonoros registados atualmente.

2.8.5.2

Fase de exploração: Apresentação dos níveis sonoros expectáveis para
cada recetor e avaliação de impactes, incluindo a avaliação dos impactes
cumulativos tendo em conta o eventual aparecimento de novas fontes até
ao ano horizonte de projeto

Uma vez que a exploração já se encontra em pleno funcionamento, que os equipamentos
existentes na instalação não são particularmente ruidosos, e tendo em conta a ausência
de expectativa de alteração do uso e ocupação do solo na área envolvente à exploração
pecuária, considera-se que o ambiente sonoro no ano horizonte do projeto será
equivalente ao verificado atualmente (já caracterizado no ponto 2.7.5.2), ou seja, pouco
perturbado, típico de uma zona com franca ocupação agrícola, florestal e com fraca
expressão de tecido urbano.
Pelo exposto, durante a fase de exploração da pecuária Herdade de Lis, prevê-se que
nas povoações avaliadas os impactes acústicos permaneçam negativos, temporários
(dado que a pecuária funciona apenas durante o período de referência diurno), diretos e
de magnitude reduzida (uma vez que, apesar do acréscimo previsto dos níveis sonoros, o
critério dos valores máximos de exposição e de incomodidade serão largamente
cumpridos), embora minimizáveis.

2.8.6

Sistemas ecológicos

2.8.6.1

Identificação e avaliação dos impactes diretos e indiretos sobre as
espécies da flora e da fauna com estatuto de proteção e nos seus habitats

2.8.6.1.1

Metodologia

Uma vez que as diferentes infraestruturas da Exploração Pecuária se encontram
atualmente implantadas, e em pleno funcionamento, a avaliação de impactes nos fatores
ecológicos incidirá apenas na fase de exploração, mais precisamente na análise dos
impactes decorrentes das atividades de exploração de bovinos para posterior abate, e de
gestão de efluentes pecuários gerado no decorrer da atividade (estrume e chorume).
Para a avaliação dos impactes foi seguida uma metodologia baseada na revisão
bibliográfica, nos resultados dos levantamentos de campo para caracterização da
situação atual e nas características do projeto. A avaliação de impactes do projeto nos
sistemas ecológicos foi realizada separadamente para a flora/vegetação e para a fauna.
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No que se refere à flora/vegetação, a avaliação de impactes teve em consideração as
diferentes atividades da exploração, assim como o valor e tipo de comunidades
vegetais / espécies florísticas em presença na exploração pecuária, e sua envolvente,
passíveis de afetação indireta.
A avaliação dos impactes na fauna teve igualmente em consideração as atividades da
exploração e o elenco faunístico presente na área de estudo. A avaliação da magnitude
dos impactes teve por base os seguintes pressupostos:
−

Elevado:

quando a importância dos equilíbrios ou das espécies afetadas for
grande ou ainda se a extensão das áreas afetadas for considerável;

−

Moderado:

−

Reduzido:

quando determinam importantes afetações sobre o equilíbrio dos
ecossistemas existentes, introduzindo ruturas ou alterações nos processos
ecológicos, afetando ou destruindo em efetivos, diversidade ou estabilidade das
populações, espécies animais ou vegetais endémicas raras ou ameaçadas, ou
atingindo de algum modo o património natural protegido por legislação específica;

quando determinam pequenas afetações sobre o equilíbrio dos
ecossistemas existentes, introduzindo stress nos processos ecológicos, afetando
ou destruindo em efetivos, diversidade ou estabilidade das populações, espécies
animais ou vegetais existentes no local.

2.8.6.1.2

Flora e vegetação

O projeto em análise considera as atividades de exploração de bovinos de carnes e a
gestão dos efluentes inerentes à essa atividade. Uma vez que não se encontra prevista a
criação de novas infraestruturas, nem afetação de novas áreas (para construção e/ou
atividade agrícola), não existe, com o presente projeto, uma afetação direta de coberto
vegetal e habitats.
Importa referir que a exploração agrícola em análise encontra-se devidamente
implementada e em laboração permanente, estando totalmente integrada na sua
envolvente. Por outro lado, o projeto em análise encontra-se fora de qualquer área
incluída na Rede Nacional de Áreas Protegidas, nem classificadas no âmbito da Rede
Natura 2000 (Zonas de Proteção Especial – ZPE e Sítios de Interesse Comunitário –
SIC). Sendo ainda de salientar que, não foram identificados espécies de flora protegidas
e/ou habitats de elevado interesse conservacionista na envolvente próxima.
 Atividades associadas à exploração de bovinos de carne

A exploração de bovinos obriga ao manuseamento e armazenamento de numerosas
substâncias e produtos químicos nas proximidades da área de produção, nomeadamente
produtos com um diminuto potencial poluente, tais como as rações, e outros produtos que
podem levantar alguns problemas, p.e. medicamentos ou aditivos alimentares. Existe
portanto possibilidade, embora pouco provável, de contaminação de solos, junto dos
locais de armazenamento, que poderá afetar de forma indireta as comunidades vegetais
(por arrastamento pelas águas pluviais). Existe, ainda, a possibilidade de contaminação
de recursos hídricos superficiais, mais precisamente do rio Pele, com afetação de
comunidades ribeirinhas higrófilas.
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Todavia, essa possível contaminação ocorrerá numa envolvente imediata que, conforme
verificado na situação de referência, é maioritariamente ocupada por áreas agrícolas,
onde predominam comunidades ruderais, compostas por espécies nitrófilas, de reduzido
interesse ecológico, e de elevada distribuição no território nacional. A afetação de
habitats naturais ou seminaturais é assim nula.
Ainda relativamente à possível afetação de comunidades ripícolas, há que referir que o
rio Pele se encontra afastado do edifício onde as rações e outras substâncias se
encontram acondicionadas. Importa igualmente salientar que as referidas substâncias se
encontram armazenados em local impermeabilizado e coberto, pelo que as possíveis
contaminações se afiguram de pouco prováveis.
Importa salientar que, a envolvente imediata da exploração é ocupada por áreas
agrícolas, e comunidades florísticas dominadas por espécies ruderais e nitrófilas,
resistentes a este tipo de contaminantes, pelo que não são expectáveis alterações na
composição e estrutura das comunidades da envolvente de projeto. A comunidade
ripícola encontra-se afastada dos locais de armazenamento destas substâncias, sendo
esta igualmente composta por espécies ruderais e nitrófilas, e atualmente profundamente
alterada.
Assim, os impactes na flora e vegetação, no que se refere à atividade pecuária, são
nulos.
 Gestão dos efluentes

O estrume (resíduo sólido) e o chorume (efluente líquido) constituem os efluentes
pecuários resultantes da atividade da Herdade de Lis. O primeiro (estrume) corresponde
ao principal efluente produzido, com cerca de 7000 t/ano, e é maioritariamente vendido
para valorização agrícola (compostagem), sendo apenas uma pequena parte utilizado na
valorização agrícola dos terrenos da Herdade. O chorume, que constitui uma pequena
fatia dos efluentes pecuários produzidos, com cerca de 700 m3/ano, é proveniente das
escorrências dos pavimentos, e utilizado para fertilização dos terrenos agrícolas da
Herdade de Lis.
O chorume apresenta três macronutrientes principais: o azoto (N), o fósforo (P) e o
potássio (K), apresentando, ainda, de forma secundária outros macronutrientes tais como
o cálcio, o magnésio e o sódio. Apresenta igualmente uma grande quantidade de
microrganismos, valores elevados de matéria orgânica e de sólidos suspensos, e
quantidades apreciáveis de micronutrientes.
O espalhamento destes efluentes, em áreas agrícolas, contribui para o enriquecimento
dos solos em nutrientes e matéria orgânica, podendo assim influenciar a composição das
comunidades vegetais limítrofes destas mesmas áreas. Atualmente, conforme verificado
na situação de referência, os limites das zonas agrícolas são geralmente dominadas por
comunidades ruderais e nitrófilas, adaptadas a solos com elevados teores em nutrientes.
Assim, não é expectável uma alteração das comunidades vegetais, nas zonas limítrofes
dos terrenos agrícolas onde é efetuado o espalhamento dos efluentes pecuários.
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Existe, ainda, a possibilidade de arrastamento de nutrientes para o meio aquático, por
escorrências pluviais superficiais e subsuperficiais, designadamente para o rio Pele, que
contacta com os espaços agrícolas da Herdade de Lis. A entrada de nutrientes para o
meio aquático pode contribuir para a alteração das comunidades vegetais ribeirinhas.
Todavia, conforme verificado na situação de referência, a vegetação ribeirinha do rio
Pele, para a área de estudo, encontra-se fortemente modificada, sendo que os amiais
ripícolas deram lugar a uma vegetação herbácea higro-nitrófila, acompanhada por sebes
arbóreas plantadas, perfeitamente adaptadas, e que traduzem os atuais problemas de
qualidade (nomeadamente de contaminação por nutrientes como a amónia e fósforo) do
rio Pele.
Desta forma, os impactes na flora e vegetação, no que se refere à gestão de efluentes
pecuários, são nulos.
 Conclusão

Durante a fase de exploração da Exploração Pecuária Herdade de Lis não são
reconhecidos impactes significativos sobre a flora e vegetação.

2.8.6.1.3

Fauna terrestre

Os impactes sobre a fauna, relativos ao tipo de exploração em análise, assentam nas
alterações dos habitats existentes, e aspetos comportamentais das diferentes espécies
existentes no local (comportamento trófico e comportamento reprodutivo).
À semelhança da flora e vegetação, uma vez que o projeto em análise não prevê a
construção de novas infraestruturas e/ou afetação de áreas adicionais, não se verifica
uma afetação direta de biótopos e, consequentemente, das comunidades faunísticas da
envolvente da exploração.
Desta forma, os possíveis impactes nas comunidades faunísticas apenas poderão estar
associadas as atividades da exploração.
A exploração de bovinos de carne envolve a operação de maquinaria e equipamentos
variáveis, que poderão originar ruído na envolvente próxima da mesma e,
consequentemente, perturbar de forma indireta o comportamento da fauna local.
Todavia, os equipamentos existentes na instalação não são particularmente ruidosos,
pelo que não é expectável uma alteração significativa do comportamento da fauna local
e / ou efeito de exclusão na envolvente imediata da exploração. Alias, na caracterização
da situação de referência foi possível verificar a presença de várias espécies
cosmopolitas/generalistas, característicos de espaços agrícolas, na envolvente imediata
ao edificado da Herdade de Lis.
Assim, uma vez que não se verifica nenhum efeito de exclusão e / ou perturbação da
comunidade faunística, direta ou indireta, considera-se que os impactes na fauna, na
fase de exploração, são nulos.
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São ainda de considerar, como possíveis impactes, alteração de biótopos aquáticos,
inerente à gestão de efluentes. Conforme referido na flora e vegetação, o chorume
produzido é utilizado como fertilizante nas áreas agrícolas da exploração pecuária que,
por arrastamento de escorrências pluviais, poderá afetar a qualidade da água do rio Pele
e, consequentemente, alterar as condições ecológicas do mesmo. No entanto, conforme
referido anteriormente, o rio Pele apresenta problemas importantes de qualidade da
água, pelo que não são expectáveis alterações profundas na estrutura e composição das
comunidades faunísticas. Por outro lado, há que referir que o volume de chorume
corresponde a uma fatia reduzida dos efluentes pecuários produzidos. A maioria
corresponde ao estrume que é vendido para valorização agrícola (compostagem).
Neste sentido, a alteração de biótopos (neste caso do biótopo aquático, é considerado
com um impacte negativo, indireto, de magnitude reduzida, confinado e, face as
condições ecológicas atuais do rio Pele, não significativo.
 Conclusão

Durante a fase de exploração da Exploração Pecuária Herdade de Lis não são
reconhecidos impactes significativos sobre a fauna.

2.8.6.2

Caso seja afetada Rede Natura
a. Avaliação da afetação da integridade do SIC ou da ZPE
b. Avaliação dos impactes cumulativos em termos da afetação dos
valores que presidiram à classificação, bem como da integridade do SIC
e/ou da ZPE

Conforme verificado na descrição do local de projeto, a Exploração Pecuária Herdade de
Lis não abrange nenhuma área constante da Rede Natura 2000 ou Rede Nacional de
Áreas Protegidas.

2.8.7

Solo e uso do solo

2.8.7.1

Avaliação de impactes ao nível das ações que afetam a estrutura dos
solos e os seus efeitos erosivos

Não estando previstas quaisquer intervenções na exploração pecuária, quer em termos
de ampliação, quer a nível de ocupação do solo, não se perspetivam impactes a este
nível.

2.8.7.2

Avaliação de impactes ao nível da contaminação do solo (poluentes
derramados e/ou depositados ou resíduos)

No que diz respeito à fase de exploração os impactes expectáveis podem ser divididos
em dois grupos que se discriminam de seguida:
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 Atividades Associadas à Exploração de Bovinos de Carne

A normal atividade da exploração obriga ao manuseamento e armazenamento de uma
série de substâncias e produtos químicos nas instalações. Entre essas substâncias
encontram-se, tanto produtos com um diminuto potencial poluente, tais como as rações, e
outros produtos que podem levantar alguns problemas, p.e. medicamentos. Junto aos
locais de armazenamento e manuseamento destes materiais pode ocorrer a
contaminação dos solos, de forma direta ou por arrastamento das águas pluviais. Este
tipo de situação, a ocorrer, será acidental, por derrames ou quedas fortuitas dos
contentores, fugas dos materiais nos locais de armazenamento ou descarga, etc.
O impacte sobre a estrutura física ou química do solo dependerá, em larga escala, do tipo
de substância em causa e do quantitativo incorporado nos solos, antes que o acidente
seja detetado e as devidas medidas de contenção, limpeza ou descontaminação sejam
tomadas.
Ainda assim e embora pouco provável, considera-se que este tipo de impacte, a ocorrer,
deverá ser negativo, temporário, direto, mas de magnitude reduzida, dada a muito
reduzida probabilidade de ocorrência, associada ao diminuto número e quantidade de
substâncias com potencial contaminante a manusear na exploração, confinado e
minimizável.
 Gestão dos efluentes

O chorume (efluente líquido) produzido neste tipo de explorações pecuárias apresenta
um elevado teor em nutrientes para os solos. O efeito benéfico da fertilização dos solos
por estes chorumes pode suplantar largamente os potenciais efeitos prejudiciais, caso se
tomem as devidas medidas preventivas e cautelares.
Essas medidas passam pela correta avaliação da quantidade de efluentes a incorporar
nos solos, seleção da época de espalhamento mais apropriada, uso das técnicas
adequadas, respeito pelas caraterísticas físicas e químicas dos solos presentes, atenção
às necessidades das culturas, etc.8.
O chorume resultante da atividade pecuária apresenta três macronutrientes principais: o
azoto (N), o fósforo (P) e o potássio (K), apresentando, ainda, de forma secundária outros
macronutrientes tais como o cálcio, o magnésio e o sódio.
Esse tipo de efluente bruto apresenta, ainda, uma grande quantidade de microrganismos,
valores elevados de matéria orgânica e de sólidos suspensos, e quantidades apreciáveis
de micronutrientes. Salienta-se que do azoto total presente nos chorumes a percentagem
de Azoto amoniacal é bastante mais elevada do que a de Azoto nítrico, o que leva a que
possam existir perdas elevadas por volatilização do amoníaco e desnitrificação.
O espalhamento dos efluentes, para além de ser uma forma de completar o seu
tratamento permitirá incorporar nos solos de forma orgânica quantidades apreciáveis de
nutrientes e água (o que poderá ser bastante relevante nas épocas mais secas).
8

Quelhas dos Santos, 1995.
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Salienta-se que esta operação, contribuirá para a redução da necessidade de aplicação
de adubos minerais e consequentemente a minimização dos potenciais impactes
ambientais associados, essencialmente no que diz respeito à contaminação dos lençóis
freáticos, por infiltração das águas pluviais.
Desse modo, o espalhamento de efluentes resultantes da atividade pecuária nos solos
apresenta diversas vantagens, nomeadamente:
−

Garante o fornecimento de nutrientes às plantas, permitindo reduzir a adição de
adubos químicos;

−

Aumenta o teor em matéria orgânica no solo, com consequentes melhorias na
estrutura do solo;

−

Permite dar um final adequado a um produto que, se for incorretamente
manuseado, pode conduzir à ocorrência de fortes contaminações das águas
superficiais e subterrâneas.

No que respeita aos potenciais impactes negativos decorrentes da aplicação de efluentes
nos solos, podem ocorrer afetações de natureza física, pela degradação da sua estrutura,
promoção da erosão (pelo aumento da frequência do cultivo), colmatação ou alagamento,
na sua composição química, por imputar desequilíbrios nutritivos, por salinização ou por
acumulação de elementos orgânicos poluentes, ou em termos bióticos, pelo
favorecimento da proliferação de pragas e doenças ou, pelo contrário, pela esterilização
do solo. Este tipo de impactes negativos faz-se sentir quando existe pouco cuidado na
gestão da fertilização do solo e na sucessão e exploração das culturas. No entanto, e
face à relação entre a quantidade de efluente a espalhar e a área total disponível para
espalhamento, não é expectável a ocorrência de impactes negativos sobre os solos,
decorrentes do espalhamento do efluente tratado. Dessa forma, pode concluir-se que, ao
serem tomadas as devidas precauções no espalhamento do efluente, os impactes
negativos sobre os solos serão diminutos, sendo ultrapassados pelos benefícios que
resultam da fertilização das culturas existentes nas propriedades em causa.
O impacte positivo esperado será, no entanto, pouco significativo, uma vez que não é
expectável qualquer alteração na capacidade de uso dos solos onde será efetuado o
espalhamento dos efluentes.

2.8.7.3

Avaliação de impactes ao nível da alteração do uso do solo, tendo em
conta as suas potencialidades intrínsecas

A intensidade e a natureza dos impactes gerados pela alteração do uso do solo
dependem das suas potencialidades intrínsecas. Quanto maior for a potencialidade de
uso agrícola ou florestal de um determinado solo, mais amplas serão as alternativas para
a sua utilização. Uma alteração profunda do uso, em particular quando essa utilização é
não agrícola ou florestal, pode gerar impactes significativos, principalmente quando os
solos com essas caraterísticas são raros ou quando a tipologia da sua ocupação assume
um interesse ou valor particular.
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De referir que o empreendimento em análise se insere numa área aplanada tipicamente
rural, onde o tipo de práticas agrícolas desenvolvidas está intimamente relacionado com
a atividade desenvolvida na exploração pecuária em apreço. Nestas áreas estas
explorações são comuns e correspondem regionalmente a um dos principais setores de
atividade, pelo que os impactes a este nível são nulos.

2.8.7.4

Avaliação de impactes ao nível da análise técnica e ambiental das
consequências do projeto sobre o uso em causa e a dinâmica territorial

Não estando previstas quaisquer intervenções na exploração pecuária, quer em termos
de ampliação, quer a nível de ocupação do solo, não se perspetivam impactes a este
nível.

2.8.8

Socioeconomia

2.8.8.1

Avaliação dos impactes atendendo a modificações gerais na qualidade e
hábitos de vida da população

Em termos de efeitos impactes na qualidade de vida das populações que habitam na
envolvente, há a referir as seguintes atividades da exploração agrícola que poderão estar
na origem de alguma incomodidade:
−

O transporte de matérias-primas, de animais e de resíduos gerados. A circulação
de veículos afetos a esta atividade poderá causar incómodo nas povoações
atravessadas ou naquelas que se encontrem na envolvente das vias mais
frequentemente utilizadas. Atendendo, contudo, a que o volume de tráfego
previsto será pouco significativo, não se prevê a ocorrência de impactes
significativos causados pela circulação de veículos afetos à exploração agrícola.

−

O manuseamento, maturação e armazenamento de estrume e chorume pode
estar associado à libertação de compostos voláteis, responsáveis pelos odores
provenientes da exploração bovina. No entanto, pelo facto a libertação de
compostos voláteis apresentar maior significância nos períodos de espalhamento,
que são restritos no tempo, considera-se que o impacte é negativo, direto,
temporário e muito pouco significativo.

−

Outros dos impactes que deverão ser tidos em conta do ponto de vista
socioeconómico dizem respeito à possibilidade dos trabalhadores da exploração
agrícola contactarem diretamente com microrganismos patogénicos, que poderão
levar ao surgimento de doenças. No entanto, são implementadas todas as
medidas de segurança, higiene e saúde no trabalho na exploração bovina,
perspetivando-se que o impacte, embora negativo, seja muito pouco significativo
ou nulo.

Do ponto de vista da afetação da qualidade de vida das populações das
imediações, importa realçar que até à presente data não existe conhecimento de
qualquer reclamação decorrente do funcionamento da “Herdade de Lis”.
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2.8.8.2

Consequências sobre os processos de atração e/ou (re)expulsão da
população

Conforme já referido anteriormente, com o funcionamento da instalação pecuária, não se
perspetiva a criação de novos postos de trabalho. Contudo, a Herdade de Lis constitui um
incentivo à dinamização da área, contribuindo para a criação de emprego indireto,
através da dinamização das atividades económicas existentes. Assim, o presente projeto
poderá reforçar a atração de emprego e população para Vila Nova de Famalicão.

2.8.8.3

Geração de emprego e influência sobre as atividades económicas da
região

Em julho de 2018 estavam inscritos 507 desempregados no concelho de Vila Nova de
Famalicão. A exploração apresenta atualmente 3 trabalhadores em regime de laboração
por turnos, o que se traduz num impacte reduzido mas positivo sobre o emprego. Este
impacte não ocorre só por via da atividade desenvolvida pela exploração pecuária mas
também através das compras / aquisições relacionadas com as atividades associadas ao
funcionamento da exploração.
O sistema económico local também beneficiará com as taxas e impostos arrecadados
pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.
Desta forma, considera-se que a exploração pecuária apresenta impactes positivos,
reduzido e pouco significativo sob o ponto de vista da geração de emprego e influência
sobre as atividades económicas.

2.8.8.4

Referência aos impactes de outros fatores associados

Não são de destacar impactes de outros fatores associados para além dos anteriormente
referidos.

2.8.9

Paisagem

2.8.9.1

Avaliação dos impactes na estrutura da paisagem e dos impactes visuais
da alteração do valor cénico da paisagem, com a apresentação, sempre
que se justifique, de simulações visuais. No caso da fase de exploração,
esta avaliação deverá ter em conta o projeto de integração paisagística

A Exploração Pecuária Herdade de Lis, já executada e em funcionamento há vários anos,
faz parte da paisagem rural, onde a exploração agrícola e pecuária se insere. Os edifícios
principais na propriedade, em termos arquitetónicos, apresentam uma traça arquitetónica
típica da região. Os parâmetros de volumetria, cor, estrutura e textura, presentes na
propriedade e que definem o seu cenário paisagísticos de referência, ocorrem de forma
equilibrada na conjugação dos principais fatores que definem as subunidades
paisagísticas em que se inserem e como tal não se verificam impactes significativos ao
nível da paisagem. Contudo, define-se uma medida de minimização que deverá ser
cumprida durante a fase de exploração.
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De referir que o projeto se insere numa zona confinada e sem grandes visibilidades do
exterior, em que as construções existentes da exploração são de piso térreo.
Para a fase de exploração deverá ser assegurada a manutenção das infraestruturas e
dos edifícios em perfeitas condições de “integração paisagística”, realizando a sua
manutenção periódica através de pinturas, substituição de materiais de acabamento
desgastados e substituição de elementos visualmente degradados.
Pelo exposto, uma vez que o projeto não altera a situação existente, os impactes na
paisagem classificam-se como nulos.

2.8.10

Património cultural

2.8.10.1 Avaliação dos impactes com identificação dos mais significativos, em
função da sua amplitude ou da importância específica dos potenciais
vestígios afetados

Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património (levantamento bibliográfico
de informação e prospeções arqueológicas da superfície do terreno) demonstraram a
inexistência de ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto.
O projeto em análise não preconiza a construção de qualquer edifício ou a abertura de
novos acessos. Quanto aos efluentes gerados no processo produtivo serão espalhados
em solos agrícolas, que estão continuadamente a sofrer mobilizações do solo pelas
práticas de cultivo.
Pelo referido é possível garantir que o projeto em análise não irá gerar quaisquer
impactes negativos sobre este descritor. Os impactes são assim nulos.

2.8.10.2 Apresentação de uma distinção clara entre as ocorrências para as quais
se preveem impactes diretos e as ocorrências suscetíveis de serem alvo
de eventuais impactes indiretos

Como referido, atendendo a que as infraestruturas da exploração pecuária já foram
construídas e não estão previstos novos equipamentos, não existem quaisquer impactes
patrimoniais negativos (diretos e indiretos) na área do projeto.

2.8.11

Clima

Prevê-se que o projeto não apresente qualquer repercussão em termos climáticos, pelo
que os impactes se classificam de nulos.
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2.9

ANÁLISE DE RISCO

2.9.1

Identificação dos riscos ambientais associados ao projeto, incluindo
os resultantes de acidentes, e descrição das medidas previstas para a
sua prevenção

Durante a fase de exploração da instalação pecuária em análise estimam-se riscos
associados principalmente à afetação da qualidade das águas quer superficiais quer
subterrâneas.
Este risco resulta da operação de remoção de chorumes da fossa de retenção existente,
caso ocorra uma deposição não controlada destes efluentes pecuários. Salienta-se a
probabilidade, embora reduzida, de ocorrência de situações acidentais de derrame de
chorumes quer devido à ocorrência de situações irregulares na operação de trasfega
quer devido à possibilidade de escorrências para as linhas de água mais próximas.
Mencionam-se ainda os riscos associados às ações de manuseamento de estrume
gerado na exploração, de encaminhamento e de armazenamento temporário do mesmo
na nitreira. Estas ações poderão provocar a emissão de odores desagradáveis originando
incomodidade nas populações mais próximas. Estes riscos consideram-se de
probabilidade reduzida, dadas as medidas de minimização previstas (ver ponto 2.10).
Também importa fazer notar que a gestão dos efluentes pecuários é efetuada de acordo
com um Plano de Gestão de Efluentes Pecuários apresentado à Direção Regional de
Agricultura e Pescas Norte em que se prevê o envio do estrume para uma unidade de
compostagem, sendo apenas uma pequena parte utilizada na valorização dos campos
agrícolas da pecuária em apreço. Assim, o período de armazenamento de estrume na
instalação será o mínimo necessário para a gestão dos transportes de estrume a efetuar
para a unidade referida.

2.9.2

Análise de risco de acidentes com consequências para o ambiente e
saúde humana, associado ao projeto

Durante a fase de exploração da Herdade do Liz poderão ocorrer os seguintes tipos de
acidentes com consequências para o ambiente e saúde humana:
a) Derrame de chorumes durante a operação de trasfega

De acordo com o Plano de Gestão de Efluentes Pecuárias (PGEP), salienta-se,
contudo, a baixa quantidade de chorume produzido, uma vez que não é utilizada água
para lavar os pavimentos, pelo que o chorume produzido resulta apenas das
escorrências dos pavimentos dos pavilhões dos bovinos.
b) Esgotamento da capacidade de armazenamento da fossa e chorume

A fossa de armazenamento de chorume apresenta 100 m3 de capacidade, pelo que a
probabilidade de ficar cheia é muito reduzida. Conforme referido na alínea anterior, a
quantidade de chorume produzida é muito baixa.
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c) Derrames de produtos químicos para o solo e/ou domínio hídrico e/ou redes de
drenagem

Este constitui um risco inerente à fase de exploração da instalação pecuária,
designadamente associado à circulação rodoviária, principalmente dos veículos
utilizados para o abastecimento de matérias-primas da produção e para distribuição
dos produtos finais.
Os percursos devem ser os mais curtos possíveis e que atravessem o menor número
possível de zonas habitacionais.
Em geral, os riscos de acidentes com consequências para o ambiente e saúde humana
consideram-se diminutos pelas razões apontadas anteriormente. Apesar desta
consideração, refere-se que os locais mais críticos, onde tais ocorrências acidentais
poderão ter consequências mais gravosas, são as linhas de água e suas margens, as
áreas de RAN e as áreas de REN da área em estudo (representados na FIG. 2. 3 e nas
Cartas de RAN e REN apresentados no Anexo 2 do Volume 3. Relatórios Técnicos
(Anexos)).

2.10

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

2.10.1

Descrição das medidas e das técnicas previstas para evitar, reduzir ou
compensar os impactes negativos e para potenciar os eventuais
impactes positivos, com base na identificação e avaliação de
impactes efetuada, com o detalhe inerente à fase de Projeto

Em função da identificação e avaliação de impactes decorrentes da análise realizada,
apresentam-se neste ponto a síntese das medidas de interesse para a minimização ou
potenciação dos impactes positivos.

2.10.1.1 Solos
−

Garantir a efetiva rotatividade das parcelas a beneficiar com o efluente, a fim de
assegurar que não se efetuam dotações em excesso e, desse modo, evitar a
degradação física, química ou biológica dos solos.

−

Distribuir uniformemente os efluentes pecuários na parcela a beneficiar.

−

A instalação da cultura deve ser efetuada no período de tempo mais curto
possível após a aplicação dos efluentes pecuários da exploração agrícola. Desse
modo, existe uma maior garantia de que a cultura irá realmente beneficiar dos
nutrientes dotados.

−

Aplicar os efluentes pecuários à superfície do solo com recurso a equipamentos
que funcionem a baixa pressão, a fim de reduzir as perdas de azoto por
volatilização, e a libertação de maus cheiros.
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−

Os efluentes pecuários deverão ser aplicados a uma distância de pelo menos 50
metros de qualquer fonte, poço ou captação de água que se destine a consumo
humano.

−

Os efluentes pecuários não deverão ser aplicados em áreas de REN,
designadamente Áreas de Infiltração Máxima e Zonas Ameaçadas pelas Cheias.

−

Não aplicar os efluentes pecuários em solos encharcados, devendo aguardar-se
que o solo retome o seu estado de humidade normal para proceder à aplicação.

2.10.1.2 Recursos Hídricos e Qualidade da Água
−

De forma a minimizar o risco de contaminação resultante do espalhamento de
matéria orgânica, deverá garantir-se o cumprimento de todos os parâmetros
aplicáveis da legislação em vigor, incluindo os períodos mínimos de
armazenamento dos efluentes (estrumes/chorumes) antes da aplicação nos solos
agrícolas. Também deverá ser evitada a sua deposição em períodos de elevada
pluviosidade.

−

Deverão ser assegurados, de forma permanente, a estanquicidade e limpeza de
todo o sistema de drenagem de águas residuais e dos locais de armazenamento
de resíduos orgânicos, como é o caso da nitreira. Assegurar que todos os
resíduos passíveis de difundir contaminações são armazenados em locais
devidamente impermeabilizados e sem possibilidade de transbordo em caso de
chuvas e escorrências.

−

Todos os produtos químicos utilizados na exploração deverão ser armazenados
em locais cobertos e impermeabilizados, de preferência dentro de bacias de
retenção. Sempre que possível, o manuseamento destes produtos, incluindo
trasfegas, deverão ser realizados sob as condições atrás referidas. Em caso de
derrame, deverá fazer-se a recolha a seco (com material absorvente, se
necessário) evitando proceder à sua lavagem – diminui-se o volume de água
contaminada.

2.10.1.3 Qualidade do Ar
−

Para a fase de exploração propõe-se uma cuidada racionalização do
armazenamento de estrumes, e desenvolvimento de um sistema de gestão dos
chorumes, de modo a minimizar a libertação de odores.

2.10.1.4 Fauna e Flora
−

Não efetuar espalhamento de chorume nas parcelas agrícolas da Herdade de Lis
contíguas às margens do rio Pele, com particular atenção às áreas
compreendidas em ecossistemas da REN, designadamente Áreas de Infiltração
Máxima e Zonas Ameaçadas pelas Cheias.
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2.10.1.5 Socioeconomia
−

Recorrer a fornecedores locais para compras / aquisições relacionadas com as
atividades associadas ao funcionamento da exploração.

−

Otimizar a circulação rodoviária, evitando, sempre que possível, zonas
habitacionais.

2.10.1.6 Paisagem
−

2.10.2

Para a fase de exploração deverá ser assegurada a manutenção das
infraestruturas e dos edifícios em perfeitas condições de “integração paisagística”,
realizando a sua manutenção periódica através de pinturas, substituição de
materiais de acabamento desgastados e substituição de elementos visualmente
degradados.

Análise da eficácia das medidas previstas

Na fase de exploração o próprio projeto em si constitui um impacte positivo na vertente
socioeconómica, na medida em que permite a dinamização das atividades económicas e
criação de emprego quer e forma direta quer de forma indireta. Esta situação é uma
mais valia para a empresa, para a região e para o pais.
Os impactes negativos identificados para cada fator ambiental considerado relevante
classificam-se de não significativos após aplicação das medidas de minimização atrás
referidas. Assim, consideram-se as medidas de minimização previstas eficazes.

2.10.3

Descrição dos Programas de Monitorização a implementar nas fases
de construção, funcionamento e desativação.

Tendo em consideração a análise de impactes realizada não se prevê a necessidade de
implementação de programas de monitorização.

2.11

COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS

2.11.1

Análise comparativa de alternativas

Conforme referido no ponto 2.3.1, o projeto em análise trata-se de uma exploração
pecuária já existente e em pleno funcionamento, pelo que não se colocam outras
alternativas.
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2.11.2

Identificação de alternativa menos desfavorável/mais favorável e
apresentação dos critérios que fundamentam a sua seleção

Conforme explicado no ponto anterior, não se colocam outras alternativas.

2.12

LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO

2.12.1

Resumo das lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na
elaboração do EIA, que tenham constituído condicionantes à
avaliação desenvolvida

Genericamente considera-se não existirem lacunas técnicas ou de conhecimento,
realizando-se a avaliação apresentada no presente EIA com base na informação e
conhecimento adequado da zona e suas condicionantes, assim como dos elementos do
projeto.

2.13

CONCLUSÃO

2.13.1

Principais condicionantes do projeto e da avaliação desenvolvida

Este estudo reveste-se de alguma particularidade, dado incidir sobre uma exploração em
funcionamento há já alguns anos e cuja dinâmica de exploração e produção tem vindo a
adaptar-se aos sucessivos regulamentos publicados sobre este tipo de atividade.
No decurso do estudo, foram analisados os fatores ambientais (biofísicos,
socioeconómicos e de ordenamento do território), à escala local e também regional, de
modo a serem identificados, quer os cenários de referência (situação atual) quer as
eventuais situações mais significativas em termos de eventuais impactes ambientais
decorrentes do funcionamento da unidade de exploração de bovinos.
De acordo com a avaliação técnica efetuada neste EIA, a Herdade do Lis, em exploração
há muitos anos, não induz impactes ambientais negativos que possam inviabilizar o seu
licenciamento.
Importa salientar que a área afeta à Exploração Pecuária Herdade de Lis encontra-se
fora de qualquer área com estatuto de conservação, enquadrável na Rede Natura 2000 e
Rede Nacional de Áreas Protegidas.
Face às potenciais situações de impacte ambiental negativo identificadas em cada um
dos descritores, foram propostas as devidas medidas de minimização, com vista à
prevenção/redução dessas mesmas situações. A manutenção da qualidade do ambiente
implica um rigoroso controlo e aplicação de todas as medidas de minimização
preconizadas no presente estudo.
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Em suma, a legalização de uma atividade pecuária instalada no território há muitos anos,
permitirá concretizar a modernização do setor e reforçar a sua competitividade,
engrossando a cadeia de valor deste setor para a região.
É ainda de referir que a exploração pecuária de bovinos, em estudo, é compatível com os
interesses regionais e nacionais, respeitando os valores ambientais e contribuindo para o
desenvolvimento sustentável local.
Assim, não foram identificados condicionalismos ou restrições inerentes à avaliação de
nenhum fator ambiental.

2.13.2

Identificação dos principais impactes do projeto

Os principais impactes do projeto encontram-se sintetizados sob a forma de um quadro
apresentado no ponto 2.13.2.

2.13.3

Ponderação dos impactes negativos e positivos, com indicação da
possibilidade de minimização ou compensação e dos impactes
residuais

No Quadro 2. 73 são apresentados sumariamente os impactes identificados para cada
fator ambiental considerado relevante, bem como a sua avaliação e possibilidade de
minimização ou compensação.
A avaliação de impactes teve em conta os descritores analisados na caracterização da
situação atual do ambiente, tendo sido considerados os critérios de classificação
apresentados no Quadro 2. 74.
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Quadro 2. 76 – Quadro Síntese de Impactes
Avaliação do Impacte
Fator ambiental

Recursos Hídricos
Subterrâneos

Recursos Hídricos
Superficiais

Qualidade do Ar

Ambiente Sonoro

Sistemas
Ecológicos

Sentido

Efeito

Duração

Magnitude

Escala

Capacidade de
minimização ou
compensação

Afetação da disponibilidade dos recursos
hídricos subterrâneos devido ao aumento do
consumo de água na exploração

Negativo

Direto

Temporário

Reduzida

Não confinado

Minimizável

Contaminação do lençol freático devido a
derrames acidentais

Negativo

Direto

Temporário

Reduzida

Não confinado

Minimizável

Afetação do estado da massa de água

Negativo

Direto

Temporário

Reduzida

Não confinado

Minimizável

Eventual degradação da qualidade da água nas
linhas de água mais próximas

Negativo

Direto

Temporário

Reduzida

Não confinado

Minimizável

Afetação do estado da massa de água

Negativo

Direto

Temporário

Reduzida

Não confinado

Minimizável

Contaminação dos recursos hídricos
superficiais devido a derrames acidentais

Negativo

Direto

Temporário

Reduzida

Não confinado

Minimizável

Emissão de odores com origem no estrume e
chorume

Negativo

Direto

Temporário

Reduzida

Não confinado
mas localizado

Minimizável

Emissões atmosféricas com origem na
circulação de veículos

Negativo

Direto

Temporário

Reduzida

Não confinado

Minimizável

Incremento dos níveis sonoros devido às
atividades desenvolvidas na exploração
pecuária

Negativo

Direto

Temporário

Reduzida

Não confinado
mas localizado

Minimizável

Alteração de biótopos (neste caso do biótopo
aquático)

Negativo

Indireto

Temporário

Confinado

Minimizável

Impactes
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Avaliação do Impacte
Fator ambiental

Solo e Usos do
Solo

Socioeconomia

Sentido

Efeito

Duração

Magnitude

Escala

Capacidade de
minimização ou
compensação

Contaminação do solo

Negativo

Direto

Temporário

Reduzida

Confinado

Minimizável

Degradação e erosão do solo

Negativo

Direto

Temporário

Reduzida

Confinado

Minimizável

Valorização agrícola do solo

Positivo

Direto

Temporário

Reduzida

Confinado

Não minimizável
nem compensável

Dinamização das atividades económicas

Positivo

Direto

Temporário

Reduzida

Não confinado

Não minimizável
nem compensável

Criação de postos de trabalho diretos

Positivo

Direto

Temporário

Reduzida

Não confinado

Não minimizável
nem compensável

Criação de postos de trabalho indiretos

Positivo

Indireto

Temporário

Reduzida

Não confinado

Não minimizável
nem compensável

Incomodidade gerada pela circulação de
veículos associada ao funcionamento da
instalação

Negativo

Direto

Temporário

Reduzida

Não confinado

Minimizável

Incomodidade pela emissão de odores
desagradáveis

Negativo

Direto

Temporário

Reduzida

Não confinado
mas localizado

Minimizável

Afetação da saúde dos trabalhadores da
pecuária devido ao contato com
microrganismos patogénicos

Negativo

Direto

Temporário

Reduzida

Confinado

Minimizável

Impactes
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