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1 Introdução 

 

 

1.1. Identificação do projeto, da fase em que se encontra e do proponente 

 

O presente documento constitui o relatório do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

projeto de Ampliação do Centro Logístico da Tutigás Energy, localizado no concelho 

de Ovar, na União de Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira 

Jusã (ver Carta 1 no Anexo I). 

 

O projeto que se pretende licenciar apresenta uma área de 2,8 ha. O Centro Logístico 

da Tutigás Energy funciona neste local desde 2009. 

 

A atividade do Centro Logístico da Tutigás Energy consiste na execução de várias ações 

relativas à trasfega, armazenamento, enchimento e expedição de gás butano e 

propano. O projeto traduz-se no aumento da capacidade de armazenamento de Gás 

de Petróleo Liquefeito (propano e butano), de 428 toneladas para 2.178 toneladas. 

 

O proponente do projeto é a firma TUTIGÁS, Lda., com morada na Estrada Nacional 

109, km 30,8; Apartado 162, Arada, 3886-909 Esmoriz. Podem ser utilizados os 

seguintes contactos do proponente: telefone n.º 256.570.067 e endereço de correio 

eletrónico: tutigas@tutigas.pt. 

 

O projeto encontra-se atualmente na fase de Projeto de Execução.  

 

 

1.2. Identificação da entidade licenciadora ou competente para a autorização 

 

De acordo com a legislação em vigor, a entidade licenciadora é a Direção Geral de 

Energia e Geologia (DGEG). 

 

 

1.3. Identificação da Autoridade de AIA 

 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA). 

 

 

 

 

 

mailto:tutigas@tutigas.pt
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1.4. Identificação da equipa responsável pela elaboração do EIA 

 

O presente EIA foi elaborado pela empresa RECURSO, Estudos e Projectos de Ambiente 

e Planeamento, Lda. A equipa técnica que elaborou o EIA é constituída por: 

 

Técnico Função Formação 

Cláudia Almeida 
Coordenação do EIA 

Qualidade do Ambiente 
Lic. em Eng.ª do Ambiente 

Paula Mata Análise de riscos (ACL) Eng.ª do Ambiente (Membro Nº 44350 OE) 

Lúcia Cruz Aspetos biofísicos, paisagem  Lic. em Eng.ª Biofísica 

Susana Marques 

Qualidade do Ambiente, 

Socioeconomia e ordenamento do 

território 

Lic. em Eng.ª do Ambiente 

Sandra Nogueira Património arqueológico Lic. em História, variante Arqueologia 

 

 

1.5. Período de elaboração do EIA e dos trabalhos associados 

 

Numa primeira fase foi elaborado um EIA durante os meses de março a julho de 2019. 

Devido à necessidade de alterar o projeto, para o adequar às necessidades do 

Proponente, o procedimento de AIA não avançou. 

 

Após a revisão do projeto, já em 2021, os trabalhos de elaboração do presente EIA 

foram realizados entre os meses de dezembro de 2021 e março de 2022. O trabalho 

de campo foi realizado em fevereiro de 2022. 

 

Na sequência do pedido de elementos adicionais, para efeitos de conformidade do 

Estudo de Impacte Ambiental, foi elaborada uma versão consolidada do EIA que agora 

se apresenta. 

 

 

1.6. Enquadramento legal do EIA 

 

O EIA foi desenvolvido com o objetivo de responder aos requisitos do Regime Jurídico 

de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), publicado pelo Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, 

de 11 de dezembro. De acordo com o articulado do RJAIA, os projetos que pela sua 

natureza, dimensão ou localização sejam considerados suscetíveis de causar efeitos 

significativos no meio ambiente terão de ser submetidos a um procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) prévio ao seu licenciamento.  

 

O presente projeto pretende aumentar a capacidade de armazenagem de GPL. 

Atendendo a que o estabelecimento atual se enquadra na tipologia definida na alínea 
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d) do n.º 3 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, a alteração decorrente do 

projeto de ampliação, de 428 toneladas para cerca de 2.178 toneladas, enquadra-se 

no disposto na alínea b), subalínea i) do n.º 4 do artigo 1.º do mesmo diploma, dado 

que o projeto inicial não foi sujeito a procedimento de AIA. 

 

Face, ainda, ao enquadramento da instalação no Regime da Prevenção de Acidentes 

Graves (RPAG) Envolvendo Substâncias Perigosas, a modificação a que o projeto diz 

respeito configura uma “alteração substancial” ao estabelecimento existente, na 

redação do artigo 25º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto. 

 

Neste contexto, para além de outras obrigações no âmbito do RPAG, o operador deve 

apresentar o pedido de Avaliação da Compatibilidade de Localização (ACL), sendo o 

mesmo efetuado no âmbito do presente procedimento de AIA. 

 

Face ao enquadramento do projeto nos RPAG e RJAIA, o projeto em avaliação 

enquadra-se também no Regime de Licenciamento Único de Ambiente (LUA), 

regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio.  

 

Neste contexto, a submissão do pedido para o respetivo licenciamento de atividade 

será efetuado no módulo LUA, disponível na plataforma eletrónica do SILiAmb 

(Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente1), através do preenchimento do 

formulário dinâmico disponível nesse sítio da internet. 

 

Os trabalhos relativos ao presente EIA foram desenvolvidos tendo em conta o conteúdo 

definido no Anexo V do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual 

redação. 

 

 

1.7. Metodologia e estrutura do EIA 

 

O presente EIA tem como objetivos específicos: 

- A obtenção de informação acerca dos impactes do projeto sobre o ambiente 

natural e social, focalizada em assuntos-chave. 

- Aconselhar e assistir o proponente na identificação de medidas de minimização e 

na definição de diretrizes de monitorização dos potenciais efeitos adversos. 

- Contribuir para uma tomada de decisão sobre o licenciamento, devidamente 

informada. 

- Informar o público e as entidades interessadas. 

 

1.7.1. Metodologia geral 

 

O EIA tem o seguinte âmbito e metodologia geral: 

 
1 https://siliamb.apambiente.pt 

https://siliamb.apambiente.pt/
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• Objetivos e justificação do projeto 

Neste ponto são apresentados os objetivos definidos pelo proponente e a justificação 

da necessidade da execução do projeto. 

• Descrição do projeto 

O projeto é caracterizado nas suas diversas fases, com base na informação fornecida 

pelo proponente, tendo em vista a determinação das principais causas de impacte. 

 

• Caracterização da situação ambiental de referência 

Tem como objetivo a caracterização do local de implantação do projeto e da sua 

envolvente do ponto de vista dos fatores relevantes do ambiente natural e social.  

 

• Identificação dos impactes ambientais 

Apresenta-se a natureza das interações entre o projeto e o meio ambiente, ou seja, 

entre as suas ações (causa primária de impacte) e os fatores relevantes do meio 

ambiente (sobre os quais se produz o efeito).  

 

• Ordenamento do Território 

Identificação dos Instrumentos de Gestão do Território e das condicionantes e 

servidões de utilidade pública em vigor na área do projeto e sua conformidade com a 

atividade pretendida. 

 

• Análise de risco 

Face ao enquadramento da instalação no RPAG, o fator “Análise de Risco” é efetuada 

de acordo com as orientações disponibilizadas no “Formulário para requerimento de 

avaliação de compatibilidade de localização e orientações para elaboração do estudo 

de Avaliação de Compatibilidade de Localização” (APA 2016).  

 

• Programa de monitorização e medidas de gestão ambiental 

Descreve o programa de monitorização, definido em função dos principais impactes 

ambientais e apresenta as medidas consideradas necessárias para a minimização dos 

impactes significativos.  

 

As metodologias específicas são, quando aplicável, desenvolvidas dentro dos diversos 

capítulos e, dentro destes, nos seus pontos constituintes. 

 

Na elaboração dos pontos acima referidos tiveram especial relevo as tarefas que a 

seguir se apresentam. 
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Conhecimento inicial do projeto 

Foram realizadas reuniões com os técnicos responsáveis pelo projeto e pela instalação 

existente. Nesta fase identificaram-se diversos elementos para avaliação de impactes, 

rentabilizando desde logo os recursos existentes. 

 

Realizou-se uma visita conjunta com os técnicos ao local de implantação do projeto, 

para permitir uma melhor e mais célere familiarização da equipa de realização do EIA 

com a atividade desenvolvida e as condicionantes ambientais.  

 

Reuniões de discussão internas 

Foram efetuadas diversas reuniões internas de cruzamento de informação e discussão 

de todos os aspetos do EIA, com particular destaque para a identificação, 

caracterização e avaliação de impactes. 

 

1.7.2. Estrutura do EIA 

 

Os capítulos do EIA estão organizados de acordo com o seguinte plano geral: 

 

Antecedentes, objetivos e justificação do projeto: 

- Antecedentes do procedimento de AIA. 

- Antecedentes do projeto. 

- Enquadramento, justificação e objetivos do projeto. 

- Identificação das áreas sensíveis. 

 

Descrição do projeto: 

- Localização do projeto. 

- Descrição da fase funcionamento. 

- Programação temporal estimada para a fase de funcionamento. 

- Descrição dos materiais e matérias-primas, efluentes, resíduos e emissões 

atmosféricas e fontes de ruído. 

 

Caracterização do ambiente afetado: 

- Geomorfologia, geologia e recursos minerais. 

- Recursos hídricos subterrâneos. 

- Recursos hídricos superficiais. 

- Solo e uso do solo. 

- Sistemas ecológicos. 

- Paisagem. 

- Qualidade do ar. 

- Clima e alterações climáticas. 

- Saúde humana. 

- Ambiente sonoro. 

- Socioeconomia. 
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- Património arqueológico. 

- Evolução previsível na ausência do projeto. 

 

Impactes ambientais: 

- Geomorfologia, geologia e recursos minerais. 

- Recursos hídricos subterrâneos. 

- Recursos hídricos superficiais. 

- Qualidade da água. 

- Solo e uso do solo. 

- Sistemas ecológicos. 

- Paisagem. 

- Qualidade do ar. 

- Clima e alterações climáticas. 

- Saúde humana. 

- Ambiente sonoro. 

- Socioeconomia. 

- Património arqueológico. 

 

Ordenamento do território 

 

Análise de risco 

 

Monitorização e medidas de gestão ambiental: 

- Descrição dos programas de monitorização a implementar. 

- Recomendações e medidas de minimização. 

 

Conclusões 
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2 Antecedentes e objetivos 

 

 

2.1. Antecedentes do procedimento de AIA 

 

2.1.1. Resumo dos principais aspetos da avaliação ambiental de planos e programas 

 

Na área do projeto vigora o Plano Diretor Municipal (PDM) de Ovar, tendo sido 

publicado em 2015 no Diário da República, 2.ª série, n.º 166, de 26 de agosto, pelo 

Aviso n.º 9622/2015, e posteriormente alterado pelo Aviso n.º 14565/2016, de 21 de 

novembro (1ª correção material), pelo Aviso n.º 3846/2018, de 22 de março (alteração 

por adaptação) e pelo Aviso n.º 12490/2018, de 30 de agosto (2ª correção material). 

 

O PDM de Ovar foi objeto de avaliação ambiental estratégica (AAE), tendo esta 

concluído que, se por um lado a revisão do PDM apresenta domínios estratégicos como 

a qualificação urbanística, as acessibilidades e mobilidade, o desenvolvimento lúdico-

turístico e a valorização do património natural que promovem o desenvolvimento do 

município e se traduzem em oportunidades, por outro acarreta riscos ao nível do 

saneamento, da qualidade da água, qualidade do ar e ambiente sonoro. Ainda assim, 

durante o processo de AAE não foram evidenciados/ identificados impactes 

ambientais significativos não minimizáveis ou compensáveis decorrentes diretamente 

das opções estratégicas do PDM (CM-Ovar, 2013). 

 

2.1.2. Resumo dos principais aspetos da definição do âmbito 

 

O presente EIA não foi objeto de Proposta de Definição do Âmbito, pelo que não 

existem antecedentes. 

 

2.1.3. Anteriores procedimentos de AIA 

 

O projeto não foi submetido a procedimentos prévios de AIA, pelo que não existem 

antecedentes. 

 

 

2.2. Antecedentes do projeto 

 

O Centro Logístico da Tutigás Energy é um estabelecimento existente na aceção do 

Regime da Prevenção de Acidentes Graves Envolvendo Substâncias Perigosas (RPAG), 

regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, e encontra-se 

classificado como sendo de Nível Superior de Perigosidade.  
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O Centro Logístico da Tutigás Energy é uma instalação de armazenagem de GPL 

(propano e butano). Esta substância encontra-se classificada como “substância 

designada” na Parte 2 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto 

(18. Gases inflamáveis liquefeitos, categoria 1 ou 2 (incluindo GPL) e gás natural) e é 

também enquadrada na categoria de perigo “P2 – Gases inflamáveis”, do referido 

Anexo (Parte 1). 

 

O Centro Logístico da Tutigás Energy possui um Relatório de Segurança datado de 

setembro de 2014, o qual constituiu a revisão quinquenal do anterior Relatório de 

Segurança (2009) da Tutigás Energy. Dispõe, ainda, de um Sistema de Gestão de 

Segurança para a Prevenção de Acidentes Graves (SGSPAG) sujeito, desde 2008, a 

verificações anuais externas realizadas por verificadores devidamente qualificados 

pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

 

O prévio enquadramento do Centro Logístico da Tutigás Energy no Nível Superior de 

Perigosidade considera: 

- O armazenamento de GPL em reservatórios: 5 reservatórios de GPL de 100 m3 e 

4 reservatórios de GPL de 50 m3. 

- A armazenagem temporária de garrafas: 5.120 garrafas G026 (propano e butano) 

e 1.280 garrafas G110 (propano). 

 

O projeto pretende aumentar a capacidade de armazenagem de GPL já existente, de 

428 toneladas para 1.852 toneladas e configura uma “alteração substancial” ao 

estabelecimento existente, de acordo com o preconizado no artigo 25º do Decreto-

Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto. 

 

Afim de dar seguimento ao processo de licenciamento, em dezembro de 2021, foram 

entregues pelo Proponente, na entidade competente (DGEG), os elementos 

necessários à sua análise e prossecução. 

 

No dia 09/02/2022 foi submetido, através do Módulo LUA da plataforma SILiAmb, um 

pedido de avaliação de alteração. 

 

No dia 22/02/2022 foi rececionado ofício da APA, refª. S011032-202202-DAIA.DPP, 

com o resultado de análise caso-a-caso para o RPAG e a sujeição do projeto a 

procedimento de AIA, remetendo para a necessidade de correção relativa à 

quantidade total de substâncias presentes no inventário da simulação e consequente 

encerramento do pedido, com devolução do processo na plataforma SILiAmb, para 

que o operador pudesse proceder às necessárias correções.  

 

Posteriormente, foi trocada correspondência com a Divisão de Licenciamento Único 

de Ambiente, Departamento de Gestão do Licenciamento Ambiental, de forma a dar 

seguimento a correções entretanto sinalizadas. 
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Tendo em conta os esclarecimentos obtidos, a 24/03/2022 foi realizada nova 

simulação na plataforma do SILiAMB (SA20220322023426) e iniciado o preenchimento 

de novo processo de licenciamento (PL2022032400261). 

 

 

2.3. Enquadramento, justificação e objetivos do projeto 

 

2.3.1. Justificação da necessidade ou interesse do projeto 

 

Apesar da elevada concorrência e, embora parte dos consumos do GPL tenham sido 

transferidos para o gás natural, a procura de GPL engarrafado tem dado sinais de 

estabilização nos últimos anos, o que constitui garantia de que continuará a haver um 

consumo significativo deste combustível no mercado nacional a médio-longo prazo. 

 

Neste contexto, o aumento gradual da carteira de clientes, faz com que o consumo 

se esteja a sentir a níveis superiores aos da capacidade de armazenagem existente no 

Centro Logístico da Tutigás Energy. 

 

Assim, para poder fazer face a este aumento da procura e com o objetivo de continuar 

a expansão ao nível geográfico, torna-se importante o aumento da capacidade 

instalada no Centro Logístico da Tutigás Energy. Nesse sentido, foi necessário dotar a 

instalação com as necessárias infraestruturas que atuem como reforço de transporte, 

a fim de dar resposta à necessidade de enchimento de garrafas de GPL e à expedição 

em camiões-cisterna. 

 

O presente projeto foi alvo de análise de viabilidade técnica, operacional, de 

segurança e económica, esta última, do ponto de vista do custo assim como do retorno 

expectável. Esta solução é considerada a que melhor equilibra todos os critérios chave 

para garantir o seu objetivo. 

 

2.3.2. Identificação das áreas sensíveis 

 

O projeto não se encontra integrado em nenhuma área classificada para a conservação 

da natureza, nomeadamente em Área Protegida ou Sítio da Rede Natura 2000 (Zona 

de Proteção Especial e Zona Especial de Conservação).  

 

As áreas classificadas mais próximas da área do projeto são a ZEC de Maceda/ Praia 

da Vieira a 5,2 km a oeste, e a ZEC da Ria de Aveiro a 4,5 km a sudoeste, ambos 

integrados na Rede Natura 2000 (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 – Áreas classificadas para a conservação da natureza mais próximas da área do projeto. 
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3 Descrição do projeto 

 

 

3.1. Localização do projeto 

 

O projeto em estudo localiza-se no Centro Logístico da Tutigás Energy, sito ao km 30,8 

na Estrada Nacional EN109, na União de Freguesias de Ovar, São João, Arada e São 

Vicente de Pereira Jusã, no concelho de Ovar, distrito de Aveiro (ver Carta 1 no 

Anexo I). A povoação mais próxima é Olho Marinho, a cerca de 350 m a norte. 

 

O acesso ao Centro Logístico da Tutigás Energy faz-se pela EN109. Os acessos mais 

próximos à restante rede rodoviária nacional encontram-se a 4,7 km para a 

autoestrada A29 e a 8,6 km para a autoestrada A1 (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 – Acessos viários ao Centro Logístico da Tutigás Energy. 
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A instalação tem acesso direto através da EN109 com zona de entrada e saída bem 

definida. O acesso dos camiões (cisterna e isocontentores) é ainda realizado ao 

km 30,65 da EN109 em direção ao “Retail & Industry Park de Olho Marinho”, através 

na Rua da Centenária, virando para sul no cruzamento até à área do projeto, entrando 

através de um portão existente na vedação do limite oeste da propriedade (ver 

Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2 – Acessos ao Centro Logístico da Tutigás Energy através da EN109 (a este) e pela rua da Centenária (a 

oeste). 
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O terreno de implantação do projeto, com uma área de 2,8 ha, corresponde ao local 

onde já existe e funciona o Centro Logístico da Tutigás Energy.  

 

Na envolvente próxima existem instalações industriais, comerciais e centros logísticos 

de atividades económicas distintas (ver Figura 3.3), que se desenvolvem ao longo da 

EN109, e áreas florestais de eucalipto e pinheiro bravo. O aglomerado mais próximo 

é o de Olho Marinho, a 350 m norte da área do projeto.  

 

A rede viária é marcada pela EN109, que dá acesso à área do projeto e aos restantes 

espaços industriais e comerciais que aqui ocorrem, e pela A29, a 1,5 km a este. A 

linha ferroviária (Linha do Norte) passa a oeste da área do projeto, a cerca 375 m. 
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Fonte da imagem: DGT (2018). 

Figura 3.3 – Imagem de satélite da área do projeto e da sua envolvente. 
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3.2. Caracterização da instalação 

 

O Centro Logístico da Tutigás Energy encontra-se inserido em zona de solo urbano, 

definido como espaço de atividades económicas no Plano Diretor Municipal de Ovar. 

 

A instalação tem já executadas todas as infraestruturas e pavimentações necessárias 

para o pleno funcionamento do projeto. 

 

A instalação ocupa um terreno com 27.855,5 m2, sendo a área de implantação e de 

impermeabilização de 20.716,2 m2. Os espaços verdes ocupam uma área de 

7.139,3 m2. No Quadro 3.1 apresenta-se a distribuição das áreas de terreno afetas à 

instalação do Centro Logístico da Tutigás Energy. 

 

Quadro 3.1 – Áreas do Centro Logístico da Tutigás Energy. 

Área total do terreno do projeto 27.885,5 m2 100% 

Área de implantação 20.716,2 m2 74,3% 

Área total impermeabilizada 20.716,2 m2 74,3% 

Espaço verde 7.139,3 m2 25,6% 

 

A área coberta existente corresponde à zona de enchimento de garrafas (ver Carta 2 

no Anexo I). A restante área é ocupada por vias de circulação, zonas de carga/ 

descarga, zonas de armazenagem em reservatórios, área para armazenamento de 

isocontentores e garrafas, e zonas de trasfega (ver Carta 2 no Anexo I).  

 

No Anexo III apresenta-se o registo fotográfico do Centro Logístico da Tutigás Energy 

realizado em fevereiro de 2022. 

 

A Carta 2 no Anexo I apresenta o layout final do projeto. 

 

Todas as infraestruturas necessárias ao funcionamento da instalação encontram-se 

executadas à data da elaboração do presente EIA. 

 

3.2.1. Descrição do projeto 

 

As atividades desenvolvidas no Centro Logístico da Tutigás Energy consistem na 

execução de ações associadas à trasfega, armazenamento, enchimento e expedição 

de gás butano e propano em garrafas, em isocontentores e a granel. A instalação tem 

instalada a seguinte capacidade: 

- 6 reservatórios superficiais fixos de 50 m3 cada com GPL. 

- 5 reservatórios superficiais fixos de 100 m3 cada com GPL. 

- Área de armazenagem de garrafas GPL com a capacidade máxima1 de 1.204,9 m3. 

- Área de parqueamento de 38 isocontentores transportáveis de GPL, com uma 

 
1 As quantidades apresentadas consideram como pressuposto que a capacidade máxima de enchimento de todos os 
equipamentos é igual a 85% das respetivas capacidades. 
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capacidade máxima de armazenamento de 1.679,6 m3. 

 

O projeto que o proponente pretende licenciar traduz-se na implementação de 

algumas alterações/ regularização da instalação, nomeadamente: 

- O licenciamento da área destinada à armazenagem de garrafas GPL. 

- Alteração do posicionamento dos reservatórios superficiais fixos de 50 m3, de 

forma a dar cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 11º da Portaria 

n.º 460/2001, de 8 de maio. 

- O aumento da capacidade da instalação para armazenamento em reservatórios 

fixos de 50 m3, correspondendo ao acréscimo de 2 reservatórios de 50 m3, para 

armazenagem de butano. 

- Implementação de uma nova área para parqueamento/ armazenagem temporária 

de isocontentores de 52 m3.  

 

A instalação de armazenagem de produtos derivados do petróleo manteve-se 

inalterada.  

 

A Carta 2 no Anexo I identifica as zonas dos principais processos associados ao 

funcionamento da instalação, ou seja, as zonas de parqueamento e trasfega de GPL 

associados aos isocontentores e à zona de armazenagem temporária de garrafas. 

 

O transporte de gás para as instalações é realizado em veículos dedicados e efetuado 

sob pressão, encontrando-se o propano e o butano no estado líquido (GPL).  

 

Com o projeto de ampliação, o proponente pretende aumentar a capacidade de 

armazenagem de GPL de 428 toneladas para 2.178 toneladas. 

 

Assim, será mantida a tipologia das atividades já existentes (trasfega, armazenagem, 

enchimento e expedição de GPL), apenas ocorrendo o aumento da capacidade de 

armazenamento da instalação. O projeto desenvolve-se integralmente dentro da área 

atualmente afeta à instalação. 

 

Na Figura 3.4 apresenta-se uma representação esquemática das atividades 

desenvolvidas e principais consumos e emissões. 
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Figura 3.4 – Diagrama das atividades desenvolvidas e principais consumos e emissões. 

 

 

A informação sobre distribuição das quantidades de GPL por tipologia e número de 

equipamentos de armazenagem, quantidades existentes e quantidades previstas 

(alteração), encontra-se sintetizada no Quadro 3.2. 

 

Quadro 3.2 - Substâncias perigosas (GPL) no Centro Logístico da Tutigás Energy (existentes e a instalar). 

Equipamento 

Situação 
Pressão de 

serviço 

Temperatura 

de serviço 

Quantidade* 

(m3) 

Quantidade 

(toneladas) Tipologia e volume útil 
N.º equipamentos 

semelhantes 

Reservatórios 50 m3 

(propano) 
3 Existente 

17,5 bar 

(propano) 

1,5 a 4 bar 

(butano) 

5º C a 25º C 

(propano) 

15ºC a 45ºC 

(butano) 

127,5 65,2 

Reservatórios 50 m3 

(butano) 
1 Existente 42,5 24,6 

Reservatórios 100 m3 

(propano) 
5 Existente 425,0 217,2 

Reservatório 7,48 m3 1 Existente** 6,36 3,25 

Garrafas G026 11 kg 

(propano) 
3.072 Existente 66,1 33,8 

Garrafas G026 13 kg 

(butano) 
2.048 Existente 46,1 26,6 

Garrafas G110 45 kg 

(propano) 
1.280 Existente 112,7 57,6 

Garrafas G026 11 kg 

(propano) 
14.600 Alteração 314,3 160,6 

Garrafas G026 13 kg 

(butano) 
12.410 Alteração 279,1 161,3 

Garrafas G110 45 kg 

(propano) 
4.390 Alteração 386,6 197,6 

Reservatórios 50 m3 

(butano) 
2 Alteração 85,0 49,1 

Isocontentores 52 m3 38 Alteração 1.679,0 858,3 

Total de GPL existente 826 428 

Total de GPL a instalar 2.745 1.427 

Total de GPL existente e a instalar 3.565 1.852 

* As quantidades apresentadas consideram como pressuposto que a capacidade máxima de enchimento de todos os equipamentos é igual 

a 85% das respetivas capacidades. 

** Prevista desativação com implementação projeto alteração. 
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3.2.2. Atividades e processos 

 

3.2.2.1. Armazenagem de garrafas  

 

A ampliação prevê um aumento do número de garrafas armazenadas, até um total de 

37.800 garrafas, de acordo com a distribuição por tipologia de garrafas apresentada 

no Quadro 3.3. 

 

Quadro 3.3 – Garrafas e respetiva distribuição por tipologia (existente e a instalar). 

Situação 

N.º de garrafas 

TOTAL 
11 kg 

(G026 propano) 

13 kg 

(butano) 

45 kg 

(G110 propano) 

Existente 6.400 3.072 2.048 1.280 

Acréscimo previsto no projeto 31.400 14.600 12.410 4.390 

Existente + Acréscimo 37.800 17.672 14.458 5.670 

 

As garrafas cheias são colocadas num parque de armazenagem, dispostas em paletes, 

onde ficam até à sua expedição para os clientes. As garrafas de menores dimensões 

(G026) são colocadas em contentores de garrafas2 (ver Fotografia 18 do Anexo III) com 

capacidade para 35 garrafas, enquanto as garrafas de maiores dimensões (G110) são 

armazenadas em estruturas semelhantes com capacidade para 11 garrafas. O 

manuseamento dos contentores de garrafas é efetuado com recurso a um empilhador 

(ver Fotografia 19 no Anexo III). 

 

As garrafas de GPL, cheias e vazias, arrumadas na posição vertical dentro dos 

contentores de garrafas, os quais são organizados em altura sem ultrapassar os 4 m. 

A arrumação é feita de forma a permitir, não só a fácil inspeção e remoção em caso 

de fugas, como o fácil manuseamento dos contentores de garrafas pelos meios 

mecânicos (empilhador), constituindo estes uma garantia de maior segurança para 

este tipo de operação. 

 

As garrafas estão equipadas com válvulas de alívio de pressão (PRV) e mecanicamente 

protegidas por uma gola envolvente, encontrando-se encapsuladas. 

 

A construção do parque para armazenagem de garrafas de GPL, obedece ao definido 

no Regulamento de Segurança relativo à Construção, Exploração e Manutenção das 

Instalações dos Parques de Garrafas de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL), aprovado 

pela Portaria n.º 451/2001, de 5 de maio.  

 

As principais distâncias de segurança são medidas no plano horizontal em relação à 

vedação do parque, com exceção das distâncias entre contentores de garrafas e destas 

à vedação, em que se toma como referência a geratriz exterior das garrafas. 

 
2 Também designado grade, são caixas ou estruturas rígidas protetoras, usadas no transporte ou armazenagem de garrafas 
(Portaria n.º 451/2001, de 5 de maio). 
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As quantidades de GPL, em volume e em massa, associadas a cada tipologia de garrafa 

encontram-se apresentadas no Quadro 3.2. 

 

3.2.2.2. Armazenagem em reservatórios 

 

O Centro Logístico dispõe de um parque de reservatórios constituído por dois 

conjuntos distintos: 

• Reservatórios aéreos com capacidade unitária de 50 m3; 

• Reservatórios aéreos com capacidade unitária de 100 m3. 

 

Estes equipamentos encontram-se dotados de válvula de enchimento, instalada de 

modo a comunicar diretamente com a fase gasosa do reservatório, indicador de nível, 

de forma a garantir a existência de um espaço livre não inferior a 5% do volume 

interior, e válvula de segurança com ligação direta para o exterior, que atua 

automaticamente a uma pressão de 24,5 bar. 

 

Os reservatórios estão ligados a terra através de elétrodo, do tipo grande superfície 

e com uma resistência não superior a 10 ohm. 

 

Os dois conjuntos de reservatórios de 50 m3 e de 100 m3 encontram-se separados, em 

disposição paralela entre si, com muretes de 20 cm de altura e piso em cimento. Estas 

zonas de armazenagem encontram-se protegidas por uma vedação em rede metálica 

com 2,50 m de altura, possuindo ainda duas portas metálicas de abrir para o exterior 

com largura de 2,00 m cada. As portas de 2 folhas encontram-se localizadas em 

alçados opostos. 

 

Todos os elementos à vista encontram-se devidamente tratados e pintados em cores 

convencionais. 

 

Os reservatórios dispõem de sistemas individuais de chuveiro (sprinklers), que são 

automaticamente acionados a partir dos 12 bar, podendo também ser acionados de 

forma manual. 

 

À semelhança dos reservatórios de 50 m3 existentes, os 2 novos reservatórios 

destinam-se ao armazenamento de gás butano. A pressão a que se encontram estes 

reservatórios é variável, designadamente, com a temperatura, sendo a gama normal 

de operação para o butano de cerca de 1,5 a 4 bar. 

 

3.2.2.3. Operações de carga/ descarga de GPL  

 

As operações de trasfega envolvem os camiões-cisterna de transporte, os 

isocontentores de 52 m3 e os reservatórios de 50 m3 e de 100 m3. 
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Os camiões circulam nas instalações do Centro Logístico da Tutigás Energy de acordo 

com o esquema de circulação apresentado na Figura 3.2. Aquando da chegada do 

camião-cisterna, é efetuada a operação de carga/ descarga de GPL para os 

reservatórios na zona de trasfega existente – Trasfega 1. 

 

A alteração relativamente à situação já existente inclui a existência de um novo cais 

de carga/descarga (“zona de trasfega 2”), permitindo a transferência de produto 

entre os isocontentores de 52 m3 e os reservatórios de 100 m3. 

 

A movimentação dos isocontentores no interior da instalação (entre a zona de 

parqueamento e a zona de Trasfega 2) é efetuada com recurso a um porta-

contentores. 

 

As operações de trasfega são realizadas por operador qualificado para o efeito e 

sempre supervisionadas pelo responsável da instalação. O procedimento de descarga 

envolve as seguintes etapas: 

- A ligação entre o contentor e o bocal dos reservatórios.  

- O acionamento do grupo de bombagem/ compressor. 

- A permanência do operador no local durante toda a operação. 

 

A trasfega é controlada através do débito e de um temporizador, usualmente regulado 

para períodos de 10 minutos, ou seja, requerendo uma nova ação do operador a cada 

intervalo de tempo com esta duração. Este controlo é ainda complementado através 

da verificação do nível de enchimento do tanque. 

 

3.2.2.4. Parqueamento de isocontentores 

 

O projeto de ampliação contempla uma área para parqueamento de isocontentores 

(contentores transportáveis de 52 m3) para o transporte de propano e butano 

liquefeitos (n.º 2 na Carta 2 no Anexo I). 

 

Os isocontentores são específicos em função do uso a que se destinam e são sujeitos 

a códigos rigorosos de fabrico, de testes e ensaios. Tendo, no entanto, todos de 

respeitar as medidas padronizadas a nível mundial.  

 

Todos os isocontentores, propriedade da Tutigás Energy, destinam-se à importação e 

exportação de GPL (gás butano e propano), bem como à trasfega de gás para a 

instalação fixa, ou da instalação fixa para estes.  

 

Quando se trata de transportes mistos, os isocontentores são transportados por 

estrada, até ao porto de mar de Aveiro ou Porto e daí até às refinarias em transporte 

marítimo, invertendo-se os procedimentos no seu regresso.  
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Os isocontentores ao regressarem ao Centro Logístico da Tutigás Energy são 

parqueados em área devidamente delimitada para o efeito. 

 

O manuseamento destes isocontentores é efetuado com recurso a um porta-

contentores, sendo proposto o empilhamento máximo de 3 níveis.  

 

Equipamentos complementares à armazenagem de GPL 

Para além dos equipamentos de armazenagem já referidos, a circulação do GPL entre 

reservatórios e para as máquinas de enchimento é feita através de uma rede de 

tubagens constituída por linhas de fase líquida e de fase gasosa. As principais 

características das tubagens e mangueiras associadas ao projeto de alteração são 

apresentadas no Quadro 3.4. 

 

Quadro 3.4 – Tubagens e mangueiras associadas ao projeto de alteração. 

Descrição tubagem/ mangueira 
Diâmetro 

(mm) 

Comprimento 

(m) 

Ligação entre o grupo 1 bomba/ compressor e o reservatório de 50 m3 mais 

distante (fase líquida) 
50,8 30 

Ligação entre o grupo 1 bomba/ compressor e o reservatório de 50 m3 mais 

distante (fase gasosa) 
25,4 30 

Ligação entre o cais de carga/ descarga (Trasfega 2) e o sistema de bombagem 2 76,2 34 

Ligação entre o sistema de bombagem 2 até ao distribuidor/ coletor para os 

reservatórios de 100 m3  
76,2 20 

Ligação entre o coletor e o reservatório de 100 m3 mais distante 50,8 25 

Mangueira de carga/ descarga na Trasfega 2 50,8 6,5 

 

O Quadro 3.5 apresenta as características dos equipamentos de abastecimento de GPL 

existentes na instalação. 

 

Quadro 3.5 - Equipamentos de abastecimento de GPL. 

Elemento N.º Caudal (máximo) 

Grupo de bombagem 1 500 l/min 

Máquina de enchimento 5 34 l/min 

 

No Anexo IV (Desenho 04 - Planta Rede Tubagens) encontram-se representadas as 

tubagens e condutas mencionadas no Quadro 3.4. 

 

3.2.3. Tráfego e acessos à instalação 

 

O Centro Logístico da Tutigás Energy tem associado um movimento médio semanal de 

6 camiões por semana (5 dias por semana). O movimento (entrada e saída) de camiões 

corresponde ao número de cargas/ descargas de GPL realizadas entre camiões e os 

reservatórios/ isocontentores. Estes veículos entram pelo portão localizado no limite 

oeste da propriedade e saem da instalação pelo portão este (diretamente para a 

EN109). 
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Para além do tráfego, anteriormente referido, o transporte de garrafas (cheias e 

vazias) gera um movimento médio semanal de cerca de 100 veículos (seis dias por 

semana). Estes veículos entram e saem pelo portão este da instalação. 

 

3.2.4. Mão-de-obra, investimento previsto, rendimentos gerados e período de laboração 

 

3.2.4.1. Mão-de-obra 

 

O número total de trabalhadores no Centro Logístico da Tutigás Energy é nove (9). 

Com o projeto de ampliação mantem-se estes postos de trabalho. 

 

3.2.4.2. Investimento previsto e rendimentos gerados 

 

O investimento previsto para o projeto de ampliação foi sendo concretizado, tendo-

se traduzido na execução das infraestruturas para suportar a ampliação proposta. O 

investimento teve a seguinte execução: 

- Ano de 2019: 500.000 €. 

- Ano de 2020: 400.000 €  

- Ano de 2021: 250.000 €. 

 

A massa salarial anual em 2020 foi  de 109.200 €, ou seja, apresentou um valor médio 

anual por trabalhador de 13.650 €. O projeto de ampliação vai permitir a manutenção 

destes valores. 

 

3.2.4.3. Período de laboração 

 

O Centro Logístico da Tutigás Energy funciona em regime de dois turnos, um período 

diurno e outro noturno, de acordo com o seguinte esquema: 

 

Horário 2ªf 3ªf 4ªf 5ªf 6ªf Sábado Domingos 
/Feriados 

08:30-12:30        

12:30-14:30        

14:30-18:00        

18:00-21:00        

21:00-06:00        

06:00-08:30        

 

Legenda:  

• Período diurno   

• Período noturno   

• Período intercalar/paragem  

 

 

Durante o período noturno, as atividades desenvolvidas referem-se apenas ao 
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enchimento das garrafas e à separação das taras vazias. Pontualmente, poderá 

também proceder-se ao carregamento de semi-reboques com garrafas de gás a 

expedir na manhã seguinte. 

 

3.2.5. Medidas de prevenção, controlo e mitigação 

 

O conjunto de medidas de segurança associadas ao projeto de ampliação contempla 

medidas de conceção, medidas de controlo de processo e medidas organizacionais.  

 

Medidas de conceção e de controlo de processo 

As medidas de conceção e de controlo de processo nas instalações são as seguinte: 

 

Descrição da medida 

P
re
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M1 As garrafas estão equipadas com válvulas de alívio de pressão (PRV) e mecanicamente 

protegidas por uma gola envolvente, encontrando-se encapsuladas. 
X X  

M2 Seleção de equipamentos nas instalações de acordo com as categorias definidas na Diretiva 

n.º 94/9/CE, utilização de equipamentos de categoria II 1 G nas zonas consideradas como 

zonas ATEX. 

X X  

M3 Zona de parqueamento de isocontentores, bem como envolvente imediata, construída com 

materiais adequados, de forma a assegurar que o pavimento se mantenha isento de raízes, 

ervas secas ou quaisquer materiais combustíveis. As escorrências pluviais da zona de 

parqueamento dos isocontentores e dos arruamentos envolventes são recolhidas por caleiras 

e sumidouros, e conduzidas para valeta. O circuito entre as caleiras e sumidouros e as caixas 

de inspeção, com passagem ou mudança de direção, é assegurado por coletores prediais 

executados em PVC rígido. 

X  X 

M4 Área de parqueamento dos isocontentores delimitada no chão com a existência de vigas de 

ferro do tipo “H” de 200 milímetros, de forma a evitar o contacto dos isocontentores com o 

solo, permitindo a proteção da sua base. 

X  X 

M5 Isocontentores (prevenção de falhas estruturais e sobreenchimentos):  

- Cada isocontentor é composto por um tanque e por estrutura exterior metálica;  

- Os tanques são ancorados à respetiva estrutura metálica através de pinos em cada um dos 

quatro cantos da estrutura;  

- Os tanques são pintados a branco; 

- Válvula de enchimento e indicador de nível, de forma a garantir a existência de um espaço 

livre não inferior a 5% do volume interior. 

X X  

M6 Reservatórios (seleção de materiais e conceção dos sistemas de modo a evitar fugas e 

sobreenchimentos):  

- construção em chapa de aço DIN111 soldada, assentes em estruturas de apoio. As soldaduras 

foram radiografadas; 

- depósitos limpos a jato de areia e exteriormente pintados com tinta anticorrosiva e duas 

demãos de tinta de acabamentos para proteção contra a corrosão; 

- válvula de enchimento e indicador de nível, de forma a garantir a existência de um espaço 

livre não inferior a 5% do volume interior; 

- válvula de segurança com ligação direta para o exterior, que atua automaticamente a uma 

pressão de 24,5 bar;  

- ligação à terra através de elétrodo, do tipo grande superfície e com uma resistência não 

superior a 10 ohm. 

X X  

M7 Trasfega: o controlo da trasfega é efetuado com recurso ao controlo do débito e a um 

temporizador, usualmente regulado para períodos de 10 minutos, ou seja, requerendo uma 
X X  
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Descrição da medida 
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nova ação do operador a cada intervalo de tempo com esta duração. A capacidade máxima 

de bombagem deste grupo é de cerca de 500 l/min. 

M8 Cobertura da zona de “trasfega 1” com chuveiros de arrefecimento para controlo de 

sobrepressão de cisternas. 
 X  

M9 Seleção de mangueiras certificadas com a norma EN 1762. X   

M10 Sistema de vídeo vigilância com vários equipamentos instalados em diversos locais do 

estabelecimento. 
X X  

M11 Extintores de 6 kg de pó químico ABC, distribuídos por diferentes áreas críticas.   X 

M12 Sistema automático de deteção de gás e incêndio (SAGI). A instalação está equipada com dois 

sistemas de deteção independentes, embora complementares, sendo um de incêndio e o 

outro de deteção de gases. Os detetores automáticos de incêndio e fuga de gás utilizam-se 

para a deteção sem intervenção humana, agrupam-se por zonas e são considerados como 

entradas do sistema. 

O sistema de deteção de incêndio é composto pelos seguintes elementos: 

- Central de Incêndio GST – 104 de 4 zonas, com modo dia/noite, isolamento de zona, 

comando de evacuação, teclado protegido por chave de bloqueio. Certificação CE e LPCB. 

- Detetores Óticos DC-9102R, câmara TYNDALL com caixa cónica, canais de drenagem de 

condensação e certificação CE e LPCB. 

- Sirene Exterior Revolution F, auto alimentada, com flash, caixa em policarbonato, 

montagem horizontal, 110db, IP55, CE. 

O sistema de deteção de gás é composto pelos seguintes elementos: 

- Central de Alarme KYO-4 – marca Bentel Security, de 4 zonas, equipada com teclado de 

controlo, CE. 

- Detetor de Gases GS-133 de nova geração que deteta a presença de gases combustíveis no 

ar, por combustão catalítica, com tempo de resposta de 10s, EN 50081-1, EN 50082-1, 

EN 61779-1,4, CE. 

- Sirene Exterior Urmet, auto alimentada, com flash, 110db, IP55, CE. 

X  X 

M13 Rede de Incêndio Armada (RIA) 

- Tanque/reservatórios de água com capacidade de 300 m3;  

- Diversos hidrantes e mangueiras de acoplamento aos mesmos (saídas simples de coluna 

húmida com válvula DN 50);  

- 1 "Canhão de água"; 

- Vários elementos do equipamento de bombagem ao tanque: grupo de bombagem elétrico, 

à pressão de 6 bar;  

- Gerador de emergência de 80 kVA ligado ao equipamento de bombagem para o reservatório 

de água. 

  X 

 

Medidas organizacionais 

Para além das medidas técnicas de prevenção/ mitigação atrás apresentadas, 

incluem-se, ainda, práticas adicionais de segurança, consideradas como medidas de 

prevenção para a segurança e prevenção de acidentes graves, nomeadamente para 

cenários de acidente envolvendo fugas de gás, explosões e/ou incêndio.  

 

As medidas organizacionais previstas e que se encontram diretamente afetas ao 

projeto de alteração incluem:  
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Descrição da medida 
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M14 

Para além do sistema de gestão de segurança para a prevenção de acidentes graves (SGSPAG) 

requerido para dar cumprimento ao preconizado no DL n.º 150/2015, de 5 de agosto, está 

também implementado e certificado um sistema de gestão da qualidade (SGQ), de acordo com 

os requisitos da norma ISO 9001. 

X X  

M15 

Conjunto de medidas de prevenção associadas à armazenagem de garrafas:  

- Prática implementada no SGSPAG de verificação das escalas/ tolerância de enchimento das 

garrafas (máx. 85%) uma vez por dia; 

- Prática implementada no SGSPAG de verificação da estanqueidade das garrafas, válvulas e 

vedações de válvulas; 

- Prática implementada no SGSPAG para verificação, antes do armazenamento, do encaixe 

correto das cápsulas, proteções das válvulas e rotulagem correspondente antes do 

armazenamento das garrafas; 

- Prática implementada no SGSPAG de verificação e tratamento de fugas durante o processo 

de enchimento de garrafas; 

- A colocação das garrafas de gás cheias nos respetivos contentores e acondicionamento em 

parque só é realizada após os procedimentos anteriormente referidos; 

- Formação adequada e atualizada dos operadores que, no local, asseguram a manipulação 

adequada das garrafas de modo a não danificar o seu corpo e acessórios; 

- Formação adequada e atualizada dos operadores que executam as operações de enchimento 

e armazenagem das garrafas; 

- Previamente à entrada no circuito de enchimento, as garrafas são sujeitas a prévia inspeção 

individual. As garrafas e respetivos acessórios são inspecionados individualmente em todas as 

operações de enchimento.  

X   

M16 

A zona de enchimento de garrafas, para além de se encontrar identificada com o respetivo sinal 

de aviso a assinalar as áreas perigosas (zonas ATEX), inclui uma delimitação de uma linha 

amarela no solo indicando os limites de circulação do empilhador. 

X   

M17 
Manutenção preventiva dos contentores de garrafas e manutenção corretiva dos mesmos 

sempre que se registe uma ocorrência. 
X X  

M18 
Na trasfega, a totalidade da operação é realizada por operador e supervisionada pelo 

Responsável do SGSPAG ou por segundo operador por ele designado. 
X X  

M19 
Realização de ações de formação associadas ao manuseamento dos isocontentores e promoção 

regular de ações de sensibilização junto dos operadores; 
X   

M20 Realização de levantamento periódico das necessidades de formação. X   

M21 
Disponibilização das instruções de trabalho com indicações sobre segurança e resultado da 

avaliação de riscos. 
X X  

M22 Plano de Emergência Interno   X 

 

3.2.6. Alternativas do projeto 

 

O projeto de ampliação em estudo desenvolver-se-á dentro do perímetro do 

estabelecimento já existente, encontrando-se a respetiva infraestruturação já 

implantada na instalação (ver registo Fotográfico no Anexo III). Por este motivo, no 

presente estudo não foram consideradas alternativas ao projeto. 

 

 

3.3. Projetos complementares 

 

Não existem projetos complementares ou associados ao projeto de ampliação em 

estudo. 
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3.4. Fases do projeto 

 

3.4.1. Fase de construção 

 

O projeto de aumento da capacidade de armazenagem do Centro Logístico da Tutigás 

Energy, que constitui o objeto do presente estudo, contemplou uma fase prévia de 

infraestruturação do recinto associada à delimitação do parque de isocontentores e à 

extensão da zona de armazenagem temporária de garrafas. Esta fase de 

infraestruturação já se encontra concluída à data do presente estudo.  

 

Neste contexto, no presente estudo não é analisada a fase de construção. 

 

3.4.2. Fase de funcionamento 

 

Durante a fase de funcionamento, as principais atividades consistem na execução de 

várias ações relativas à trasfega, armazenamento, enchimento e expedição de gás 

butano e propano, em garrafas e a granel, tal como anteriormente descrito. O 

transporte de gás para a instalação é efetuado sobrepressão, encontrando-se o 

propano e o butano no estado líquido (GPL).  

 

3.4.3. Fase de desativação 

 

A fase de desativação do projeto enquadra-se no processo de desativação global das 

instalações da empresa, consistindo na descontinuação dos seus processos, abate dos 

equipamentos existentes e desmantelamento.  

 

 

3.5. Programação temporal 

 

Tendo em conta o anteriormente referido, estima-se a seguinte calendarização para 

as diferentes fases do projeto: 

- Fase de funcionamento: 20 anos. 

- Fase de desativação: 3 meses. 

 

 

3.6. Principais ações ou atividades 

 

Durante a fase de funcionamento as principais atividades suscetíveis de gerar 

impactes são: 

- Armazenagem de garrafas. 

- Armazenagem em reservatórios. 

- Parqueamento de isocontentores. 

- Operações de carga/ descarga de GPL. 
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- Operações de trasfega e enchimento. 

- Transporte de GPL. 

 

Durante a fase de desativação as principais atividades suscetíveis de gerar impactes 

são: 

- Desmantelamento de equipamentos. 

 

 

3.7. Quantificação de inputs e outputs do projeto 

 

3.7.1. Matérias-primas e matérias subsidiárias 

 

O Centro Logístico da Tutigás Energy é um estabelecimento existente na aceção do 

Regime da Prevenção de Acidentes Graves envolvendo substâncias perigosas (Decreto-

Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto) e encontra-se classificado como de Nível Superior 

de Perigosidade.  

 

O projeto de ampliação do Centro Logístico da Tutigás Energy envolve o aumento da 

capacidade de armazenagem de GPL (propano e butano). A informação relativa às 

quantidades existentes e a instalar encontra-se sintetizada no Quadro 3.2. 

 

Estas substâncias encontram-se classificadas como “substância designada” na Parte 2 

do Anexo I do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto (18. Gases inflamáveis 

liquefeitos, categoria 1 ou 2 (incluindo GPL) e gás natural) e é também enquadrada 

na categoria de perigo “P2 – Gases inflamáveis”, do referido anexo (Parte 1).  

 

As Fichas de Dados de Segurança das substâncias em análise encontram-se incluídas 

no Anexo II. 

 

3.7.2. Consumo de energia 

 

A normal operação da instalação necessita de energia elétrica para funcionamento 

das bombas de trasfega e para o enchimento de garrafas. 

 

O consumo médio mensal de energia elétrica antes da alteração em estudo era de 

cerca de 750 kWh. Com a ampliação em estudo, o consumo médio mensal passa a ser 

de 1.000 kWh. 

 

3.7.3. Consumo de água 

 

A água consumida é proveniente da rede de água de abastecimento municipal.  

 

Atualmente, o consumo de água associado às atividades do Centro Logístico da Tutigás 
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Energy está entre 2.000 a 3.000 l/mês, não se prevendo aumento deste valor com a 

alteração prevista.  

 

3.7.4. Emissões para a atmosfera 

 

Fase de funcionamento 

Tratando-se de uma instalação de armazenagem de GPL, a instalação em estudo não 

configura situações que contemplem fontes de emissões atmosféricas pontuais. Em 

caso de aumento da pressão no interior dos reservatórios (situação anormal), estes 

equipamentos encontram-se equipados com válvulas de segurança/ alívio, cuja 

abertura promove a libertação de gás apenas até que a pressão normal no interior dos 

reservatórios seja recuperada, tratando-se de uma medida de segurança. 

 

Decorrente do tráfego rodoviário associado ao funcionamento da instalação, são 

emitidos gases de combustão emitidos pelos veículos. 

 

3.7.5. Emissões de águas residuais 

 

Fase de funcionamento 

As águas residuais produzidas na instalação têm origem nas instalações sanitárias e 

balneários existentes (n.º 11 na Carta 2 no Anexo I). Para a recolha das águas residuais 

provenientes das instalações sanitárias existem duas fossas estanques. 

Periodicamente as fossas são limpas por um veículo apropriado, que transporta as 

águas residuais a uma estação de tratamento de águas residuais. 

 

A atividade de armazenagem e expedição de GPL não origina efluentes líquidos 

industriais. A lavagem e manutenção das instalações são efetuadas através de 

aspiração/ varredura, sem necessidade de consumo de água.  

 

O processo de armazenagem de GPL existente no Centro Logístico da Tutigás Energy 

não gera emissões de efluentes líquidos industriais. No entanto, em situações de 

pluviosidade podem ser geradas águas de escorrência, as quais são recolhidas por 

caleiras e sumidouros, e conduzidos para valeta (ver Desenho 09 do Anexo II).  

 

Face à tipologia das atividades e das substâncias perigosas existentes, as águas de 

escorrência não configuram, em situação de funcionamento normal, situações de 

contaminação química ou biológica que possam causar efeitos de toxicidade ao meio 

hídrico ou ao solo.  
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3.7.6. Emissões de ruído 

 

Fase de funcionamento 

Com o projeto de ampliação, o proponente pretende aumentar a capacidade de 

armazenagem de GPL de 428 toneladas para 2.178 toneladas. 

 

Assim, será mantida a tipologia das atividades já existentes (trasfega, armazenagem, 

enchimento e expedição de GPL), apenas ocorrendo o aumento da capacidade de 

armazenamento da instalação. O projeto desenvolve-se integralmente dentro da área 

atualmente afeta à instalação. 

 

A movimentação de garrafas e isocontentores, bem como a circulação de veículos de 

transporte tem associado níveis sonoros contínuos e pontuais com origem nos diversos 

equipamentos (veículos cisterna, empilhadores, porta isocontentores, máquinas de 

enchimento de garrafas). Trata-se da continuação da atividade que já ocorre na 

instalação pelo que não são esperados incrementos nos níveis sonoros associados. 

Apesar de existir uma nova área de trasfega (Trasfega 2) onde são realizadas as 

operação de enchimento de isso contentores, esta atividade, por razões de segurança, 

não vai ocorrer em simultâneo com a Trasfega 1 (área dedicada aos veículos cisterna). 

 

3.7.7. Produção de resíduos 

 

Fase de funcionamento 

Na fase de funcionamento do Centro Logístico da Tutigás Energy, apenas as operações 

associadas ao enchimento e armazenagem em garrafas (ver diagrama da Figura 3.4) 

podem gerar alguns resíduos de plástico, os quais são basicamente constituídos por 

desperdícios de cápsulas das cabeças das garrafas. Estes resíduos são recolhidos e 

enviados a destino final autorizado. 

 

Na instalação existe um ecoponto (n.º 12 na Carta 2 do Anexo I e fotografia 8 no 

Anexo III) para o armazenamento temporário de resíduos urbano associado à presença 

dos funcionários. 

 

As garrafas, de acordo com o proponente, se não estiveram em boas condições são 

enviadas para um fornecedor que efetua a reparação para que voltem a ser usadas. 
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4 Caracterização da situação de referência 

 

 

4.1. Geomorfologia, geologia e recursos minerais 

 

4.1.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização geomorfológica e geológica da área de influência do projeto foram 

considerados os seguintes aspetos: 

‐ Geomorfologia e processos atuais com influência na evolução do relevo. 

‐ Enquadramento geológico.  

‐ Litologia e formações geológicas locais. 

‐ Tectónica e sismicidade. 

‐ Recursos e monumentos geológicos e geomorfológicos. 

 

O objetivo ambiental é evitar a afetação de valores geomorfológicos e de recursos 

geológicos. 

 

4.1.2. Metodologia 

 

A caracterização da geomorfologia e da geologia foi realizada com base na consulta 

de dados bibliográficos e de elementos cartográficos, nomeadamente: 

‐ Cartas geológicas, à escala 1:50.000, folha 13-C, Ovar (SGP, 1963), e respetiva 

notícia explicativa. 

‐ Carta Militar n.º 153, à escala 1:25.000 (IGeoE). 

‐ Carta neotectónica de Portugal continental, à escala 1:1.000.000, de Cabral e 

Ribeiro (1988).  

‐ Carta de isossistas de intensidade máxima, do Instituto de Meteorologia (1997). 

‐ Regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios e pontes (RSAAEP), 

publicado pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio. 

‐ Zonamento sísmico considerado na NP EN 1998-1 (2009). 

‐ Base de dados da DGEG - Direcção-Geral de Energia e Geologia e do LNEG - 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia. 

 

Realizou-se ainda reconhecimento de campo, de modo a completar os dados e a 

validar as interpretações. 

 

A área de estudo para a geomorfologia e geologia foi a área do projeto e a sua 

envolvente mais próxima, representada na Figura 4.1 e 4.2. Foi também realizado um 

enquadramento de âmbito regional. 
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4.1.3. Caracterização de base 

 

Enquadramento regional 

A área de estudo localiza-se na Orla Mesocenozóica Ocidental, que é uma unidade 

morfoestrutural correspondente à bacia sedimentar que se começou a diferenciar no 

Triásico: a Bacia Lusitaniana. Esta bacia constitui uma depressão alongada, com 

orientação NNE-SSW, onde os sedimentos acumulados na zona do eixo atingem cerca 

de 5.000 m de espessura. A este, a bacia encontra-se individualizada do Maciço Antigo 

pela falha Porto-Coimbra-Tomar. 

 

A nível regional, a área de estudo situa-se na Bacia Sedimentar de Aveiro, 

correspondente ao setor setentrional da Bacia Lusitaniana, situada entre o Maciço 

Antigo (a este), o alinhamento Tocha-Febres-Mogofores (a sul) e o oceano atlântico 

(a oeste) (Benta, 2006). 

 

Em termos geomorfológicos, segundo Pereira et al. (2014), a área de estudo enquadra-

se na unidade das “Planícies Costeiras (de origem marinha e fluvial) da Bacia 

Cenozóica Ibérica”, que corresponde às superfícies aplanadas, com altitudes 

inferiores a 100 m, ocupadas essencialmente por sedimentos arenosos plio-

quaternários. A área insere-se também na subunidade “Planície Litoral Douro-

Mondego”, que é um setor dominado pela presença da laguna costeira de Aveiro, bem 

como pelo desenvolvimento de dunas até cerca de 20 km para o interior, com algumas 

lagunas interdunares. 

 

De acordo com SGP (1963), a região onde se insere o projeto abrange extensas áreas 

aplanadas. A região litoral é ocupada por uma larga zona de terras baixas (aluviões 

atuais e areias de duna) que constituem a parte setentrional do delta de Aveiro (Ria 

de Aveiro).  

 

Geomorfologia 

A região onde se insere o projeto apresenta um relevo aplanado e de baixa altitude, 

que desce gradualmente de este para oeste, até ao oceano atlântico. Corresponde à 

zona limítrofe do campo dunar de Ovar, que se encontra bastante degradada, 

especialmente na área do projeto e na sua envolvente devido ao elevado grau de 

humanização. 

 

A área do projeto desce suavemente de este para oeste, apresentando a área do 

projeto cotas entre os 32 m e 36 m. O relevo é plano a suave, com declives 

praticamente sempre inferiores a 2%. A rede de drenagem é inexistente decorrente 

do substrato arenoso presente.  
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Geologia 

De acordo com a Carta Geológica 13-C (Ovar), à escala 1:50.000 (ver Figura 4.1), a 

área do projeto assenta em formações recentes do Moderno: Areias de duna (Ad). 

 

 
Fonte: SGP (1963). 

Figura 4.1 – Extrato da carta geológica, folha 13-C (Ovar). 

 

As Areias de duna (Ad) são depósitos constituídos por areias finas e cascalheiras, 

altamente permeáveis. As areias são finas a muito finas, com fraca componente 

argilosa, de cores claras, esbranquiçadas ou amareladas. Tratam-se de depósitos 

arenosos monogranulares, de grão fino a médio, de cor creme clara a acinzentada, e 
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cuja espessura pode atingir, localmente, mais de 10 m. Predominantemente eólicos, 

estes depósitos encontram-se soltos, sem cimentações e são de idade recente. Estas 

areias recobrem os terrenos mais antigos, sendo o plano de contacto coincidente com 

a superfície de erosão subjacente. 

 

Tectónica 

O estilo tectónico na Bacia Lusitaniana caracteriza-se pela presença de famílias de 

acidentes de várias direções, em grande parte correspondentes ao rejogo pós-

hercínico da rede de fracturação tardi-hercínica, que define blocos cuja cobertura é 

deformada por dobras, falhas e dobras-falhas. No interior dos blocos verifica-se um 

estilo subtabular, com suaves deformações de grande raio de curvatura (Ribeiro et 

al., 1979, in APA/ARH-Centro, 2012). A escassa taxa de subsidência não permitiu o 

desenvolvimento vertical do registo sedimentar, pelo que a sucessão dos sedimentos 

materializa um franco domínio dos ambientes continentais fluviais, com caráter 

intermédio entre proximal e distal e fluxos predominantes de nordeste para sudoeste 

(Marques da Silva, 1990). A distribuição das fácies pode relacionar-se com grandes 

ciclos e de acordo com um jogo de transgressões e regressões, de amplitudes variadas 

(APA/ARH-Centro, 2012).  

 

Na Figura 4.2 encontram-se representadas as principais linhas de fracturação, com 

base na Carta Neotectónica (Cabral e Ribeiro, 1988), verificando-se que área do 

projeto se situa próxima de uma falha ativa ou zona de fracturação. 

 

 
Fonte: Cabral e Ribeiro (1988). 

Figura 4.2 – Extrato da carta neotectónica. 
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No entanto, de acordo com a Base de Dados de Falhas Ativas no Quaternário da 

Península Ibérica (Quaternary Active Faults of Iberia - QAFI)1, a área do projeto situa-

se a 12,5 km da falha Porto-Tomar (Figura 4.3). 

 

  
Fonte: LNEG - http://geoportal.lneg.pt/geoportal/mapas/index.html (consultado em março de 2022). 

Figura 4.3 - Identificação das falhas ativas, de acordo com o projeto QAFI. 

 

 

 
1 A QAFI constitui uma base de dados tanto quanto possível atualizada, em formato SIG, das falhas ativas (fontes-falha) da 
Península Ibérica, informando sobre a sua localização, as características que permitem a sua identificação como ativa, as 
suas características geométricas e cinemáticas, e o seu potencial sismogénico, expresso pelo sismo máximo credível e seu 
intervalo de recorrência, e eventuais evidências de atividade sísmica associada (histórica e/ou instrumental). 
 

Área do 
projeto 

 

http://geoportal.lneg.pt/geoportal/mapas/index.html
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Sismicidade 

De acordo com a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas do Instituto de 

Meteorologia (1997), a intensidade sísmica máxima registada na região foi do grau VI 

da Escala Internacional (numa escala de I a XII, em risco crescente), designada de 

Forte (Figura 4.4). 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 ações para estruturas de edifícios e pontes 

(RSAEEP), Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio, que apresenta um zonamento do 

país em 4 zonas, de A a D, por ordem decrescente de intensidade sísmica, o concelho 

de Ovar insere-se na zona sísmica D, com coeficiente de sismicidade () de 0,3, que 

corresponde a uma área de risco reduzido (Figura 4.4). 

 

 

Figura 4.4 - Enquadramento sísmico: mapa de intensidades sísmicas e mapa do  

zonamento sísmico de Portugal continental. 

 

Recursos minerais e monumentos geológicos 

Os recursos minerais da região são constituídos por algumas explorações de caulino, 

diversas pedreiras, areeiros e barreiros. O caulino tem sido explorado na região, sendo 

as explorações mais importantes pertencentes ao Couto Mineiro da Vista Alegre. A 

areia e a argila dos depósitos de praia são exploradas em diversos locais. 

 



 

TUTIGÁS ENERGY, Lda.  11/10/2022 Caracterização da situação de referência  

 

4-7 

No Cadastro Nacional de Pedreiras no sítio da DGEG2, não existem pedreiras 

referenciadas para o concelho de Ovar. Assim, na área do projeto e na sua envolvente 

não existe registo de áreas de extração de inertes.  

 

No entanto, de acordo com o portal SIORMINP - Sistema de Informação de Ocorrências 

e Recursos Minerais Portugueses do LNEG, encontram-se referenciadas 2 minas de 

caulino no concelho de Ovar (Quadro 4.1), localizadas na área da Concessão Mineira 

de Caulinos Vista Alegre, a cerca de 7,5 km este da área do projeto.  

 

Quadro 4.1 – Minas referenciadas no concelho de Ovar. 

Ocorrência Mineral Substâncias e/ou metais Categoria Concessões 

Caulinos Vista Alegre (1) Caulino Reserva mineral provada 1417, 1418 

Caulinos Vista Alegre (2) Caulino Reserva mineral provada C20 

 

Na bibliografia consultada não existe qualquer referência à presença de monumentos 

geológicos (jazidas fósseis ou outras formações geológicas de elevado valor científico 

e económico). No trabalho de campo efetuado também não foi detetada nenhuma das 

situações atrás referidas.  

 

 

4.2. Recursos hídricos subterrâneos 

 

4.2.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização hidrogeológica da área de influência do projeto foram considerados 

os seguintes aspetos: 

- Unidades hidrogeológicas e massas de água subterrânea. 

- Sistemas aquíferos locais (caracterização, principais formações aquíferas e 

direções do escoamento subterrâneo). 

- Vulnerabilidade do aquífero à poluição. 

- Pontos de água. 

- Qualidade da água subterrânea. 

 

O objetivo ambiental é a não afetação dos recursos hídricos subterrâneos, em 

termos quantitativos e qualitativos, para que a sustentabilidade do recurso e os usos 

associados não sejam perturbados. 

 

4.2.2. Metodologia 

 

A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos foi realizada com base na consulta 

de dados bibliográficos e de elementos cartográficos, nomeadamente: 

 
2 http://www.dgeg.pt/, consultado em maio de 2019. 

javascript:__doPostBack('DGrid$ctl02$ctl00','')
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http://geoportal.lneg.pt/geoportal/egeo/bds/siorminp/info.aspx?ID=815
http://geoportal.lneg.pt/geoportal/egeo/bds/siorminp/info.aspx?ID=1455
http://www.dgeg.pt/
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- Delimitação cartográfica dos aquíferos e respetivas fichas de caracterização INAG-

SNIRH e Almeida et al. (2000). 

- Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50.000, folha 13-C (Ovar), e respetiva 

Notícia Explicativa (Serviços Geológicos de Portugal, 1963). 

- Carta Militar n.º 153, à escala 1:25.000 (IGeoE). 

- Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) dos Rios Vouga, Mondego e Lis 

Integradas na Região Hidrográfica 4 (APA/ARH-Centro, 2012) e elementos da sua 

revisão (APA/ARH-Centro, 2016). 

 

Em relação aos furos e captações licenciados foram utilizados os dados fornecidos 

pela APA/ARH-Centro (abril de 2019; ver Anexo IV).  

 

A área de estudo para a hidrogeologia é a área do projeto, bem como a sua envolvente 

mais próxima, com particular relevância para a área abrangida pelo sistema aquífero 

presente. 

 

Para a caracterização da qualidade da água foram consultados os dados de qualidade 

das estações de monitorização mais próximas da área do projeto, sendo os valores 

comparados com os parâmetros legais definidos para a qualidade da água para 

consumo humano, qualidade da água destinada à produção de água para consumo 

humano e qualidade da água destinada à rega, consubstanciados respetivamente no 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, e nos Anexo I e Anexo XVI do Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de agosto. Foi consultado o documento “Sistemas Aquíferos de 

Portugal Continental” (Almeida et al., 2000) e os dados disponibilizados on-line pelo 

Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). Foram ainda 

consultados os dados de qualidade constantes nos Planos de Gestão das Regiões 

Hidrográficas do Douro (APA/ARH-Norte, 2016) e Vouga, Mondego e Lis (3º ciclo; 2022-

2027), em consulta pública entre 25 de janeiro e 24 de julho de 2022. 

 

4.2.3. Caracterização de base 

 

A área de estudo insere-se na unidade hidrogeológica da Orla Mesocenozóica 

Ocidental ou simplesmente designada Orla Ocidental, no sistema aquífero do 

Quaternário de Aveiro (O1).  

 

A massa de águas subterrâneas do Quaternário de Aveiro (O1) está localizada na parte 

terminal da bacia hidrográfica do rio Vouga, ocupando uma área de aproximadamente 

931 km2 na parte mais setentrional da Bacia Meso-Cenozoica Ocidental Portuguesa. A 

área do projeto situa-se na parte mais norte deste sistema aquífero (Figura 4.5). 

 

Do ponto de vista hidrogeológico as diferentes formações geológicas presentes 

constituem um sistema multiaquífero (Figura 4.6) onde se podem distinguir diversos 

subsistemas: 
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- Aquífero freático, constituído por depósitos recentes de aluviões e areias de duna, 

eólicas e de praia, de idade Holocénica. Têm permeabilidade elevada, entre 20 a 

30 m/dia, espessuras médias de 8-10 m, raramente excedendo os 20 m de 

espessura total. Este aquífero ocupa uma área de cerca de 500 km2 que se prolonga 

paralelamente à linha de costa, desde Cortegaça até Quiaios.  

- O aquífero freático instalado nas dunas é explorado por numerosas captações 

particulares, entre as quais predominam os poços de grande diâmetro tradicionais, 

bem como para abastecimentos urbanos e industriais. Além do já referido tipo de 

captação, existem também furos de pequeno diâmetro, poços com drenos radiais 

e poços pontuais (well-points). 

- Aquífero semiconfinado, também conhecido por Base do Quaternário, ocupa uma 

área de 650 km2, e é formado por depósitos de cascalheiras e por areias médias a 

grosseiras por vezes associados aos vários cursos de água da região (rio Vouga, 

Águeda, Cértima e Boco). Estes depósitos constituem uma sequência 

granodecrescente de elevada permeabilidade (10-20 m/dia) e que em quase toda 

a zona se encontra coberta por lodos orgânicos, de espessura variável, por vezes 

arenosos e com conchas. Estes lodos, frequentemente com formas lenticulares e 

com um ou vários níveis, atuam como aquitardos e conferem características de 

semiconfinamento ao aquífero subjacente.  

 

  

Área do  
projeto 

Área do  
projeto 
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 (Sem escala)  (sem escala) 

Figura 4.5 – Piezometria e principais direções de fluxo subterrâneo e delimitação da área de recarga na massa de 

águas subterrâneas do Quaternário de Aveiro. 

 

 

 

Figura 4.6 – Modelo conceptual da massa de águas subterrâneas Quaternário de Aveiro (adaptado de Condesso de 

Melo et al., 2008 e Lopes, 2009). 

 

Estas unidades aquíferas recebem recarga direta e/ou diferida por infiltração das 

águas de chuva e regadio, e descarregam no mar e na Ria, ou na rede hidrográfica ou, 

ainda, em outros níveis aquíferos subjacentes desde que induzidos por gradientes 

hidráulicos favoráveis. 

 

Quer as unidades freáticas quer a semiconfinada, devido à drenância que pode existir 

entre elas, apresentam elevada vulnerabilidade a fenómenos diversos de 

contaminação, como intrusão salina, contaminação industrial e agrícola, evidenciando 

em algumas zonas sinais claros de degradação da qualidade das suas águas. As 

principais características deste sistema encontram-se descritas com base em 

APA/ARH-Centro (2012) e SNIRH, sendo sintetizadas no Quadro 4.2.  

 

Quadro 4.2 – Principais características do sistema aquífero do Quaternário de Aveiro (O1). 

Sistema aquífero do Quaternário de Aveiro (O1) 

Formações 

aquíferas  

Terraços fluviais e praias antigas (Pliocénico). 

Depósitos da Base do Quaternário, dunas e aluviões (Quaternário). 

Litologias  

dominantes 

Terraços: composição muito grosseira, conglomerática a arenosa, com calhaus mais ou menos rolados 

e frequentes intercalações argilosas, com espessura entre 10 e 20 m. 

Depósitos da Base do Quaternário: sequência granodecrescente, muito grosseira na base, passando na 

parte superior, a areões e areias, terminando com lodos e com a espessura a variar de norte (25 m) 

para sul (15 m). 

Dunas: areias eólicas, finas, limpas, com 10 m de espessura. 

Aluviões: areias com seixos e calhaus, com intercalações de argilas. 
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Sistema aquífero do Quaternário de Aveiro (O1) 

Características  

gerais 

Constituído por três unidades:  

- Aquífero freático, instalado em depósitos pliocénicos. 

- Aquífero confinado ou semiconfinado, instalado nos depósitos da Base do Quaternário. 

- Aquífero freático instalado em dunas e nas aluviões. 

Produtividade Base do Quaternário: mediana de 14,5 l/s. 

Parâmetros  

hidráulicos 

Mediana da transmissividade de 428 m²/dia (Base do Quaternário). 

Mediana do coeficiente de armazenamento de 1,7x10-3 (Base do Quaternário). 

Transmissividade entre 50 e 370 m²/dia (Dunas).  

Caudal específico de 2 a 6 l/s.m. 

Funcionamento 

hidráulico 

O fluxo natural no aquífero freático é de este para oeste, em direção ao mar, sendo o gradiente mais 

acentuado na região a sul da Gafanha da Nazaré (0,0036) do que na região a norte da Torreira 

(0,0012). Há uma ligeira depressão da piezometria (abaixo do nível do mar) no concelho da Murtosa, 

que estará relacionada como a sua intensa exploração para fins domésticos e agrícolas nessa área (ver 

Figura 4.5). 

Sistema multiaquífero, poroso, em que o aquífero instalado nas dunas apresenta uma vulnerabilidade 

elevada a fenómenos de contaminação.  

O aquífero da Base do Quaternário apresenta dificuldade de entrada de recarga. 

Piezometria / 

direções de 

fluxo 

Nos depósitos pliocénicos, a superfície piezométrica segue de perto a superfície topográfica, com 

escoamento dirigido para os cursos de água. 

Na Base do Quaternário, os níveis situam-se acima do teto dos lodos e as oscilações sazonais são da 

ordem dos 2 m. 

No aquífero dunar o escoamento subterrâneo dá-se em direção da costa. 

Balanço hídrico Recarga: 

A área de recarga corresponde à totalidade da sua área (931 km2), uma vez que se trata em geral de 

formações geológicas não confinadas e que apresentam na grande maioria da extensão da massa de 

água uma permeabilidade elevada (Figura 4.5). 

Os principais processos de recarga diferem consoante a formação hidrogeológica que a constitui. No 

aquífero freático, a recarga é feita por infiltração direta da água da chuva e da água de rega, e a 

descarga é feita para o mar, para a rede hidrográfica ou por drenância vertical através de lodos para o 

sistema subjacente. O aquífero semiconfinado, na zona onde se comporta como aquífero livre, recebe 

recarga direta por infiltração da água da chuva e de regadio. Na restante área semiconfinada, a 

recarga é feita por drenagem diferida do aquífero superficial e também pelos próprios rios, com os 

quais apresenta muitas vezes conexão hidráulica.  

A recarga média anual de água subterrânea é de 242 mm/ano, o que equivale a um volume anual de 

225 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1.196 mm e uma área de recarga de 931 km2. 

A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 203 hm3/ano. 

Descarga: 

A descarga é feita para o mar, Ria de Aveiro, rede hidrográfica, ou no aquífero freático por drenância 

vertical através de lodos para o sistema subjacente, ou na Base do Quaternário, em outros níveis 

aquíferos subjacentes (massa de águas subterrâneas Cretácico de Aveiro), desde que induzidos por 

gradientes hidráulicos favoráveis. 

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 

11.853.257 m3/ano. A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para 

abastecimento público e consumo privado (água subterrânea captada para abastecimento humano 

privado, rega, industrial, pecuária e outros usos mistos). Existem ainda algumas captações cuja 

utilização final da água subterrânea captada não foi possível identificar. 

É de salientar que devido à sua fácil explorabilidade, por aflorar superficialmente, faz com que seja 

intensamente explorado, principalmente nas regiões mais litorais, existindo inúmeros poços nas zonas 

rurais, sendo normal que qualquer casa ou parcela agricultada tenha um poço ou outro tipo de 

captação (IDAD, 2006). 

Balanço hídrico: 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das disponibilidades 

hídricas anuais (203 hm3/ano), o valor calculado das extrações de água subterrânea (12 hm3/ano). 

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores atualmente disponíveis, o balanço de 

água é de 191 hm3/ano, valor que confirma que as extrações são muito inferiores aos valores das 

disponibilidades hídricas subterrâneas (~6%). 
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Sistema aquífero do Quaternário de Aveiro (O1) 

Fácies química Bicarbonatada cálcica, cloretada sódica e mistas. 

Fonte: Adaptado de APA/ARH-Centro (2012) e do SNIRH. 

 

Vulnerabilidade do aquífero à poluição 

A vulnerabilidade dos aquíferos depende da permeabilidade do substrato geológico. 

Deste modo, quanto maior a sua permeabilidade maior a vulnerabilidade à 

contaminação. Na unidade aquífera do Quaternário, as suas características 

hidrogeológicas conferem-lhe uma elevada vulnerabilidade a fenómenos de 

contaminação. Neste sistema, quer as unidades freáticas quer a semiconfinada, 

devido à drenância que pode existir entre elas, apresentam elevada vulnerabilidade 

a fenómenos diversos de contaminação, como a intrusão salina, ou a contaminação 

industrial e agrícola, evidenciando em algumas zonas sinais claros de degradação da 

qualidade das suas águas (Condesso de Melo, et al., 2002). 

 

• Índice de vulnerabilidade DRASTIC  

Para caracterizar a vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas é vulgarmente 

utilizado o índice de vulnerabilidade DRASTIC, que tem como base as características 

hidrogeológicas, morfológicas e outras formas de parametrização das características 

dos aquíferos de um determinado local. De acordo com o LNEC (2011), a área do 

projeto insere-se na classe de vulnerabilidade 160-179, que é considerada uma 

vulnerabilidade elevada (Figura 4.7). 

 

• Classificação da vulnerabilidade da EPPNA 

O Plano Nacional da Água (EPPNA, 1998) utilizou uma divisão em classes de 

vulnerabilidade que correspondem a classes de permeabilidade dos aquíferos ou das 

formações hidrogeológicas, de maneira a refletir a maior ou menor potencialidade 

daqueles em atenuar uma possível contaminação. Desta forma, a cada formação 

litológica foi atribuída uma classe de vulnerabilidade à contaminação (Quadro 4.3). 

 

Quadro 4.3 - Classes de vulnerabilidade à contaminação do aquífero. 

Classe Tipo de aquífero Risco de contaminação 

V1 Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alto 

V2 Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Médio a alto 

V3 
Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação 

hidráulica com a água superficial 
Alto 

V4 
Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação 

hidráulica com a água superficial 
Médio 

V5 Aquíferos em rochas carbonatadas Médio a baixo 

V6 Aquíferos em rochas fissuradas Baixo e variável 

V7 Aquíferos em sedimentos consolidados Baixo 

V8 Inexistência de aquíferos Muito baixo 

Fonte: Adaptado de EPPNA (1998). 
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Pela classificação da vulnerabilidade da EPPNA pode-se concluir que a área do projeto 

se localiza na classe V3 (aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação 

hidráulica com a água superficial), com um risco de contaminação alto.  

 

 
Fonte: Adaptado de LNEC (2011). 

Figura 4.7 – Índice DRASTIC do sistema aquífero do Quaternário de Aveiro. 

 

• Zonas vulneráveis à poluição causada pelos nitratos de origem agrícola 

De acordo com a Portaria n.º 164/2010, de 16 de março, que aprova a lista das zonas 

vulneráveis à poluição causada pelos nitratos de origem agrícola, a área do projeto 

não se insere em nenhuma Zona Vulnerável.  
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Inventário dos pontos de água 

Com base na informação disponibilizada pela APA/ARH-Centro, foram cartografados 

os pontos de água ocorrentes na envolvente da área de implantação do projeto, num 

raio de 1,5 km, estando todos inseridos na área do sistema aquífero do Quaternário 

de Aveiro (ver Quadro 4.4 e Figura 4.8). 

 

 

Figura 4.8 – Captações referenciadas na área de estudo. 

 

Quadro 4.4 – Características dos pontos de água inventariados. 

N Tipo Profundidade Volume anual Finalidade 

1 Furo vertical 40 2.100 - 

2 Furo vertical 20 600 - 

3 Furo vertical 80 - - 
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N Tipo Profundidade Volume anual Finalidade 

4 Poço 10 1.600 Rega 

5 Poço 9 3.000 Atividade industrial 

6 Furo vertical 60 60 Rega 

7 Furo vertical 150 1.320 Rega 

8 Furo vertical 11 1.100 Atividade industrial 

9 Poço 9 30.000 Atividade industrial 

10 Furo vertical 102 24.000 Atividade industrial, rega 

11 Furo vertical 88 100 Rega 

12 Furo vertical 150 1.900 Atividade industrial 

13 Furo vertical 9 300 Rega 

14 Furo vertical 20 900 Rega 

15 Furo vertical 16 - Atividade industrial 

16 Furo vertical 71 4.385 Atividade industrial 

17 Furo vertical 7 2.500 Rega 

Fonte: APA/ARH-Centro (2019). 

 

Existe uma captação na proximidade à área do projeto com o n.º 6, que capta a 60 m 

de profundidade. As restantes captações, captam entre os 9 e 10 m (poços) e entre 

os 16 e os 150 m de profundidade. 

 

Qualidade da água subterrânea 

O PGRH do Vouga, Mondego e Lis (APA/ARH-Centro, 2016) classifica o estado químico 

da massa de água subterrânea do sistema aquífero Quaternário de Aveiro como 

“medíocre”, devido ao parâmetro nitrato, numa escala de “bom” e “medíocre”3. No 

3º ciclo do PGRH de Vouga, Mondego e Lis (2022-2027), o estado químico desta massa 

de água subterrânea passa a ser considerado bom (APA, 2022). 

 

No Quadro 4.5 encontram-se os resultados obtidos por Almeida et al. (2000) relativos 

à qualidade da água subterrânea no sistema aquífero do Quaternário de Aveiro (O1). 

Estes dados foram comparados com os valores limite estabelecidos pelo Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de agosto, no que respeita à qualidade da água destinada à rega 

(Anexo XVI), e pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, relativo à qualidade 

das águas destinadas ao consumo humano. 

 

Quadro 4.5 – Concentração média de parâmetros físico-químicos no sistema aquífero Quaternário de 

Aveiro. 

 
DL n.º 236/98 

Anexo XVI 
DL n.º 306/2007 

Quaternário de Aveiro 

(~60 amostras) 

Condutividade (µS/cm) - 2.500 574 

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

Cloreto (mg/l) 70 250 90 

Ferro (mg/l) 5,0 0,2 0,59 

Sulfato (mg/l) 575 250 82,5 

Cálcio (mg/l) - - 40 

 
3 Considera-se que uma massa ou grupo de massas de água subterrâneas apresentam um bom estado químico sempre que: 
os dados resultantes da monitorização demonstrem que as condições definidas no n.º 2.3.2 do anexo V do Decreto-Lei n.º 
77/2006, de 30 de março, estão a ser cumpridas; ou os valores das normas de qualidade da água subterrânea, referidos no 
anexo I do Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, e os limiares, estabelecidos em conformidade com o artigo 3.º e 
o anexo II do mesmo decreto-lei, não sejam excedidos em nenhum ponto de monitorização na massa de água subterrânea. 
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DL n.º 236/98 

Anexo XVI 
DL n.º 306/2007 

Quaternário de Aveiro 

(~60 amostras) 

Magnésio (mg/l) - - 10,6 

Bicarbonato (mg/l) - - 81 

Nitrato (mg/l) 50 50 63 

Nitrito (mg/l) - 0,5 0,061 

Sódio (mg/l) - 200 56 

Potássio (mg/l) - - 13 

Fluoreto (mg/l) - 1,5 0,5 

Fósforo (mg/l) - - 0,87 

Cobre (mg/l) 0,20 2,0 0,038 

Chumbo (mg/l) 5,0 0,025 0,062 

Zinco (mg/l) 2,0 - 4,0 

Cádmio (mg/l) 0,01 0,005 0,021 

Cobalto (mg/l) 0,05 - 0,142 

Níquel (mg/l) 0,5 0,020 0,228 

Manganês (mg/l) 0,20 0,050 0,710 

Estrôncio (mg/l) - - 0,255 

Fonte: Adaptado de Almeida et al. (2000). 

 

No sistema aquífero do Quaternário de Aveiro, nomeadamente na região a oeste de 

Estarreja, foram verificados altos níveis de contaminação por metais pesados e 

produtos químicos orgânicos e não orgânicos. Os teores elevados de nitratos 

verificados nestas águas podem ser de origem agrícola, devido à intensa atividade 

agrícola, ou industrial, devido ao tipo de produtos fabricados no Complexo Químico 

de Estarreja (Almeida et al., 2000). A comparação dos resultados apresentados por 

Almeida et al. (2000) e os valores limite legalmente estabelecidos comprova a 

vulnerabilidade do aquífero à contaminação agrícola e industrial a que está sujeito. 

Os valores de pH, nitrato, zinco, cádmio, cobalto e manganês encontram-se acima, 

quer dos valores máximos recomendados para água destinada à rega, quer dos valores 

paramétricos estabelecidos para água destinada ao consumo humano. A concentração 

de cloreto também se encontra acima dos valores máximos recomendados para água 

destinada à rega e a concentração de ferro, chumbo e níquel encontra-se acima dos 

valores paramétricos estabelecidos para água destina ao consumo humano. Estas 

águas distribuem-se no diagrama de classificação da qualidade da água para uso 

agrícola (Figura 4.9) segundo as classes C2S1 (70,7%), C3S1 (17,2%), C1S1 (6,9%), C2S2 

(3,4%) e C3S2 (1,7%), pelo que apresentam um perigo de salinização baixo a alto e um 

perigo de alcalinização baixo a médio (Almeida et al., 2000). 

 

Para analisar o estado atual da água subterrânea foram consideradas as estações de 

monitorização da qualidade da água subterrânea representadas na Figura 4.10, cujas 

características se apresentam no Quadro 4.6. Estas estações captam no sistema 

aquífero Quaternário de Aveiro (O1). 
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Quadro 4.6 – Características das estações da rede de monitorização da qualidade da água subterrânea 

consideradas. 

Código 
Freguesia 

(concelho) 
Cota (m) 

Coord. M 

(m) 

Coord. P 

(m) 

Distância (m) à 

área do projeto 

Tipo de ponto 

de água 

Profundidade 

(m) 

143/3 
Cortegaça 

(Ovar) 
8 156891 440868 4.920,5 (a NW) Furo vertical - 

153/7 Ovar (Ovar) 10 156084 156084 4.092,8 (a SW) Furo vertical 42 

Fonte: SNIRH (consultado em março de 2022). 

 

 

Figura 4.9 – Diagrama de classificação da qualidade da água para uso agrícola. 
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Figura 4.10 – Estações de monitorização da qualidade da água subterrânea. 

 

No Quadro 4.7 apresenta-se a classificação anual da qualidade da água subterrânea4. 

Os dados mostram que o pH e o oxigénio dissolvido são os principais parâmetros 

responsáveis pela classificação. Em particular, a estação a sudeste da área do projeto 

(153/7) tem demostrado uma qualidade muito baixa. 

 

Quadro 4.7 – Classificação anual com base na qualidade das águas subterrâneas. 

Estações 
Classificação e parâmetros responsáveis pela classificação 

2011 2012 2013 2014 2015 2019 2020 

143/3 

A2 

Oxigénio 

dissolvido 

(sat) e pH 

A2 

Azoto 

amoniacal e 

pH 

- - - - - 

153/7 

A2 

Oxigénio 

dissolvido 

(sat) e pH 

A2 

pH 

>A3 

pH 

>A3 

pH 

A2 

Oxigénio 

dissolvido 

(sat) e pH 

>A3 

Condutividade 

A3 

Oxigénio 

dissolvido 

(sat) 

Legenda de cores A1, A2, A3, >A3. Notas: Estas estações não têm classificação atribuída nos anos de 2016, 2017 e 2018. 

Fonte: SNIRH (consultado em março de 2022). 

 

No Quadro 4.8 apresentam-se os dados registados nas estações de monitorização 

consideradas e a respetiva comparação com os valores máximos recomendados (VMR) 

 
4 A Classificação da Qualidade da Água Subterrânea é efetuada de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 
de agosto, e baseia-se nos parâmetros analíticos determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada pela 
CCDR (SNIRH, 2019). 
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estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, para águas destinadas à 

produção de água para consumo humano (Classe A1 do Anexo I) e para águas 

destinadas à rega (Anexo XVI), e com os valores paramétricos estabelecidos para 

águas destinadas ao consumo humano pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto. 

 

Quadro 4.8 – Dados de qualidade da água subterrânea. 

Parâmetro 
DL n.º 236/98 DL n.º 

306/2007 

143/3 

(08-05-2012) 

153/7 

(01-03-2021) Anexo I Anexo XVI 

Azoto amoniacal (mg/l) 0,05 - 0,50 0,110 (<) 0,100 

Cloretos (mg/l) 200 70 250 40,0 38,0 

Condutividade elétrica (µS/cm) 1.000 - 2.500 190 190 

Dureza total (mg/l) - - [150 - 500] 32,0 
30,0 

(08-05-2012) 

Enterococos intestinais 

(UFC/100ml) 
- - 0 (<) 1 (<) 1 

Nitratos (mg/l) 25 50 50 3,9 9,4 

Nitritos (mg/l) - - 0,5 (<) 0,020 (<) 0,010 

Fosfato (mg/l P2O5) 0,4 - - (<) 0,046 (<) 0,230 

Oxigénio dissolvido (%) 70 (VmR) - - 72,0 39,0 

Sulfatos (mg/l) 150 575 250 (<) 20,0 (<) 20,0 

pH (Escala Sorensen) 6,5-8,5 6,5-8,4 6,5 – 9,0 6,0 5,6 

Notas: VmR – valor mínimo recomendado; (*) valor do parâmetro dissolvido. 

Fonte: SNIRH (consultado em março de 2022). 

 

Os dados mostram que ambas as estações apresentam valores de dureza total e de pH 

inferiores aos respetivos intervalos desejáveis para águas destinadas ao consumo 

humano, e no caso do pH para todos os usos da água considerados. 

 

A estação a noroeste da área do projeto (143/3) regista ainda uma concentração de 

azoto amoniacal superior ao VMR para águas destinadas à produção de água para 

consumo humano. Por sua vez a estação localizada sudoeste da área do projeto 

(153/7) apresenta uma saturação de oxigénio inferior ao valor mínimo recomendado 

para águas destinadas à produção de água para consumo humano. 

 

A propriedade onde se insere o projeto é servida pela rede pública de abastecimento 

de água. 

 

 

4.3. Recurso hídricos superficiais 

 

4.3.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização hidrológica da área de influência do projeto foram considerados os 

seguintes aspetos: 

- Massas de água superficial. 

- Rede hidrográfica e tipo de escoamento superficial. 

- Qualidade da água. 
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- Fontes de poluição. 

 

O objetivo ambiental é não afetar os recursos hídricos superficiais, em termos 

quantitativos e qualitativos e evitar a degradação, para que a sustentabilidade do 

recurso e os usos associados não sejam perturbados. 

 

4.3.2. Metodologia 

 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais foi realizada através da recolha de 

dados bibliográficos e cartográficos, nomeadamente: 

- Carta Militar n.º 153, à escala 1:25.000, do IGeoE. 

- Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Douro (APA/ARH-Norte, 2016). 

 

A área de estudo compreende a bacia da massa de água onde se insere o projeto, 

designadamente da ribeira de Cortegaça, situada na bacia hidrográfica das ribeiras 

costeiras entre o rio Douro e o rio Vouga. 

 

A análise da drenagem superficial na área de estudo foi realizada em dois níveis de 

detalhe distintos: 

- Escala regional e local, correspondente ao enquadramento hidrográfico da bacia e 

massa de água da área onde se insere o projeto. 

- Escala do projeto para a análise do escoamento superficial na área do projeto. 

 

No trabalho de campo, realizado em abril de 2019 e fevereiro de 2022, foram 

verificados os locais preferenciais de escoamento superficial. 

 

Para a caracterização da qualidade da água foram consultados os dados de qualidade 

das estações de monitorização mais próximas da área do projeto, sendo os valores 

comparados com os parâmetros legais definidos para a qualidade da água para 

consumo humano, qualidade da água destinada à produção de água para consumo 

humano e qualidade da água destinada à rega, consubstanciados respetivamente no 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, e nos Anexo I e Anexo XVI do Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de agosto. Foram consultados os dados disponibilizados on-line pelo 

Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e os dados constantes 

no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (APA/ARH-Norte, 2016). Foram 

ainda consultados os dados de qualidade apresentados no PGRH do Douro (3º ciclo; 

2022-2027), em consulta pública entre 25 de janeiro e 24 de julho de 2022. 

 

Para a identificação das fontes de poluição foi analisada a informação disponibilizada 

pela APA/ARH-Norte (ver pedido de informação no Anexo IV) relativa às licenças de 

descarga, complementada com uma visita ao local de implantação do projeto. 
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4.3.3. Caracterização de base 

 

A área do projeto insere-se na bacia hidrográfica das ribeiras costeiras entre o rio 

Douro e o rio Vouga, mais concretamente na bacia da massa de água da ribeira de 

Cortegaça que desagua na Barrinha de Esmoriz (ver Carta 3 no Anexo I). 

 

A bacia hidrográfica das ribeiras costeiras entre o Douro e o Vouga é a menor bacia 

da região hidrográfica do Douro, com uma área de 207 km2, abrangendo os concelhos 

de Espinho, Ovar, Santa Maria da Feira e Vila Nova de Gaia (PLRA, 2014). 

 

A Barrinha de Esmoriz é uma pequena bacia lagunar separada pelo mar apenas por 

uma pequena lingueta de areia, com comunicação intermitente com o mar. É um 

sistema de águas pouco profundas, com uma profundidade média inferior a 2 m. A 

salinidade varia bastante e é fortemente influenciada pela evaporação, pelos fluxos 

ocasionais de água doce (devido a precipitação ou a escorrências) e pelos ciclos de 

comunicação temporária com o oceano. A maré tem uma influência moderada e 

ocorre apenas nos períodos em que a ligação com o mar se encontra estabelecida. As 

dunas de areia cobrem as margens da lagoa e a zona costeira e extensos juncais 

colonizam as áreas húmidas (APA/ARH-Norte, 2012). Contrariamente às restantes 

lagoas mesotidais semifechadas, a barra da Barrinha de Esmoriz é geralmente aberta 

durante os meses de inverno (PLRA, 2014). Nas notas de amostragem do projeto EEMA5 

(2009) está referido que “a lagoa de Esmoriz é mantida fechada durante a época 

balnear, dado que contribui negativamente para a qualidade da água da zona 

costeira” (ARH-Centro, 2011). 

 

A Barrinha de Esmoriz recebe duas linhas de água principais: o rio de Lamas (a norte) 

e a Vala de Maceda (a sul). A Vala de Maceda inicia-se à cota 70 m e recebe na margem 

direita os seus dois principais afluentes: a ribeira de Cortegaça e a ribeira de Mangas 

(Teixeira, 2017). De acordo com o definido no PGRH do Douro (APA/ARH-Norte, 2016), 

a vala de Maceda e os seus efluentes constituem a massa de água da ribeira de 

Cortegaça. 

 

As principais características hidrológicas das massas de água a jusante da área do 

projeto encontram-se sintetizadas no Quadro 4.9. 

 

Quadro 4.9 – Principais características das massas de água. 

Código Massa de água Tipologia Natureza Dimensão 

PT03NOR0732 Barrinha de Esmoriz 
Lagoa mesotidal 

semifechada 
Natural 1,02 km2 

PT03NOR0733 Ribeira de Cortegaça (*) 
Rios do Norte de Pequena 

Dimensão 
Natural 17,679 km 

Legenda: (*) Bacia da massa de água onde se localiza a área do projeto. 

Fonte: APA/ ARH-Norte (2016). 

 
5 EEMA – Avaliação do Estado de Qualidade Ecológico das Massas de Água Costeiras e de Transição e do Potencial Ecológico 
das Massas de Água Fortemente Modificadas. 
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Caracterização do escoamento na área do projeto 

A área do projeto tem uma pendente muito ligeira no sentido este-oeste. Não existem 

quaisquer linhas de água, quer na área da propriedade onde se insere o projeto, quer 

na envolvente próxima (ver Carta 3 no Anexo I). 

 

O substrato arenoso (ver ponto 4.1 do presente relatório) promove a rápida infiltração 

do escoamento superficial no solo, não existindo, portanto, linhas de água. 

 

No interior da área do projeto existe uma rede de drenagem de águas pluviais que 

encaminha o escoamento para uma caixa de visita localizada no limite oeste da 

propriedade. O escoamento recolhido nesta caixa é encaminhado por gravidade até 

ao terreno imediatamente a oeste da área do projeto, onde é descarregado à 

superfície através da vala de drenagem construída (Fotografia 4.1). Nesta imagem é 

também possível observar as características arenosas do substrato. À data da visita 

de campo não se observou escoamento nesta vala. 

 

  

Fotografia 4.1 – Vala de drenagem que encaminha o escoamento superficial recolhido na área do projeto: (a) 

vista para jusante (oeste); (b) vista para montante (este). 

 

Qualidade da água superficial 

De acordo com os objetivos ambientais estabelecidos pela DQA6, o estado ecológico7 

das linhas de água da bacia da massa de água da ribeira de Cortegaça foi considerado 

medíocre, sendo desconhecido o estado químico8 (APA/ARH-Norte, 2016). No 3º ciclo 

do PGRH do Douro (2022-2027) o estado ecológico destas massas de água permanece 

medíocre, enquanto o estado químico foi considerado bom (APA/ARH-Norte, 2022). 

 
6 Diretiva Quadro da Água (Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, transporta 
para o direito interno pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro – Lei da Água). 
7 O estado ecológico traduz a qualidade da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas aquáticos associados às águas 
superficiais e é expresso com base no desvio relativamente às condições de uma massa de água idêntica, ou seja, do 
mesmo tipo, em condições consideradas de referência. As condições de referência equivalem a um estado que corresponde 
à presença de pressões antropogénicas pouco significativas e em que apenas ocorrem pequenas modificações físico-
químicas, hidromorfológicas e biológicas. O estado ecológico é classificado numa escala de Excelente, Bom, Razoável, 
Medíocre, Mau e Desconhecido. 
8 A avaliação do estado químico está relacionada com a presença de substâncias químicas que em condições naturais não 
estariam presentes ou que estariam presentes em concentrações reduzidas. Estas substâncias são suscetíveis de causar 
danos significativos para o ambiente aquático, para a saúde humana e para a fauna e flora, devido às suas características 
de persistência, toxicidade e bioacumulação. O estado químico é classificado numa escala de Bom, Insuficiente e 
Desconhecido. 
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A rede de monitorização da qualidade da água superficial é praticamente inexistente 

na bacia da massa de água da ribeira de Cortegaça, existindo apenas uma estação, já 

junto à Barrinha de Esmoriz (ver Figura 4.11). Para a análise da qualidade da água 

superficial foram considerados os dados de qualidade existentes para esta estação - 

Matosinhos de Baixo – Esmoriz (08F/10) – localizada na ribeira de Cortegaça a jusante 

da área do projeto. 

 

 

Figura 4.11 – Estações de monitorização da qualidade da água superficial. 

 

No Quadros 4.10 apresentam-se os dados de qualidade da água superficial para a 

estação considerada. Os dados são comparados com os valores máximos 

recomendados (VMR) para águas destinadas à produção de água para consumo humano 

e água destinada à rega (Anexo I e Anexo XVI, respetivamente, do Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de agosto) e com os valores paramétricos estabelecidos para águas 

destinadas ao consumo humano (Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto). É ainda 

feita a classificação das estações considerando os critérios de classificação da 

qualidade da água para usos múltiplos9. 

 

Quadro 4.10 - Dados de qualidade da estação  Matosinhos de Baixo – Esmoriz (08F/10). 

 
DL n.º 236/98 DL n.º 

306/2007 

08F/10 

Anexo I (A1) Anexo XVI 08/02/2018 

Alumínio dissolvido (mg/l) - 5,0 0,200 (<) 0,02 

Antimónio dissolvido (µg/l) - - 5,0 (<) 1,000 

Arsénio dissolvido (mg/l) 

(mg/l) 
0,01 0,10 0,010 (<) 0,001 

 
9 http://snirh.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/boletim/tabela_classes.php 

http://snirh.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/boletim/tabela_classes.php
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DL n.º 236/98 DL n.º 

306/2007 

08F/10 

Anexo I (A1) Anexo XVI 08/02/2018 

Azoto amoniacal (mg/l) 0,05 - 0,5 2,45 

Bário dissolvido (mg/l) 0,1 (VMA) 1,0 - (<) 0,020 

CBO5 (mg/l) 3,0 - - 3,7 

Chumbo dissolvido (µg/l) 50 (VMA)* 5.000* 10* (<) 1,000 

Cianeto (mg/l) (mg/l) 0,05 (VMA) - 0,050 (<) 0,002 

Cobre dissolvido (mg/l) 0,02* 0,20* 2,0* (<) 0,005 

Crómio dissolvido (mg/l) 0,05 (VMA)* 0,10* 0,050* (<) 0,001 

Cádmio dissolvido (µg/l) 1* 10* 5,0* (<) 0,050 

Dureza total (mg/l CaCO3) 

(mg/l) 
- - [150; 500] 56,0 

Fosfato Total (mg P2O5/l) 0,4 - - 0,318 

Fósforo total (mg/l P) (mg/l) - - - 0,180 

Nitrato Total (mg/l) 25 50 50 21,5 

Nitrito Total (mg/l) - - 0,5 0,345 

Níquel dissolvido (µg/l) - 500* 20* 2,100 

Sólidos suspensos totais (mg/l) 25 60 - (<) 2,000 

Turvação (NTU) - - 4 3,300 

Zinco dissolvido (mg/l) 0,5 2,0 - 0,015 

Classificação da água para usos múltiplos C 

Legenda: A – excelente; B – boa; C – razoável; D – má; E – muito má. VMA – valor máximo admissível; (*) valor do parâmetro 

total. 

Fonte: SNIRH (consultado em março de 2022). 

 

Os resultados da estação 08F/10 mostram uma concentração de azoto amoniacal 

superior ao VMR para águas destinadas à produção de água para consumo humano e 

ao valor paramétrico estabelecido para águas destinadas ao consumo humano. A 

carência bioquímica de oxigénio (CBO5) também é superior ao VMR para para águas 

destinadas à produção de água para consumo humano e a dureza total encontra-se 

abaixo do intervalo recomendado para águas destinadas ao consumo humano. 

 

Relativamente à classificação da qualidade da água para usos múltiplos, a 

estação 08F/10 apresenta uma classificação “C – razoável”, devido aos parâmetros 

azoto amoniacal e nitratos. 

 

Fontes de poluição 

De acordo com a informação disponibilizada pela APA/ARH-Centro em abril de 2019 

(ver Carta 3 do Anexo I), as fontes de poluição a montante da área do projeto, 

correspondem maioritariamente a efluentes industriais provenientes de separadores 

de hidrocarbonetos. Regista-se ainda uma fonte de poluição de origem doméstica, 

existente nas instalações industriais da empresa “Biosafe - Indústria de Reciclagens, 

S.A. (grupo NORS)”. A jusante da área do projeto, a APA/ARH-Centro (abril de 2019) 

identifica uma fonte de poluição de origem industrial, existente no designado “Retail 

& Industry Park Olho Marinho” (ver Carta 3 do Anexo I). 

 

De acordo com os dados recolhidos no terreno, quer na EN109, quer na Rua da 

Centenária (que contorna parcialmente a propriedade a oeste), existe rede de 
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drenagem de águas residuais (Fotografia 4.2). 

 

  

Fotografia 4.2 – Caixa de visita da rede de drenagem de águas residuais na rua da Centenária. 

 

 

4.4. Solo e uso do solo 

 

4.4.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização do solo foram considerados os seguintes aspetos: 

- Tipo de solo/ unidade pedológicas. 

- Aptidão e capacidade de uso do solo. 

- Vulnerabilidade dos solos à degradação. 

- Ocupação atual do solo. 

 

O objetivo ambiental é a não afetação de solo de elevado valor e com elevada 

aptidão ao uso. 

 

4.4.2. Metodologia 

 

Para a identificação e caracterização do solo e do uso do solo ocorrente na área de 

estudo do projeto em análise realizou-se uma recolha de dados bibliográficos e 

cartográficos da região, nomeadamente: 

- O solo foi caracterizado com base na Carta dos Solos, apresentada no sítio 

EPIC WebGIS Portugal10. 

- A avaliação da aptidão para o uso agrícola e/ou florestal dos solos foi realizada 

com base na Carta de Capacidade de Uso do Solo, do Atlas do Ambiente (IA, 2004). 

Foi ainda verificada a correspondência com as áreas classificadas como Reserva 

Agrícola Nacional (RAN). 

- A ocupação do solo na área de estudo foi analisada com base na carta de ocupação 

do solo de 2018 (COS2018), complementada pela consulta de imagens de satélite 

das plataformas Bing Maps, Google Maps e da ESRI e pelo trabalho de campo. 

 
10 http://epic-webgis-portugal.isa.ulisboa.pt/wms/epic. Apresentado pelo projeto LEAF - Linking Landscape, 
Environment, Agriculture and Food (ex-Centro de Estudos de Arquitetura Paisagista "Prof. Caldeira Cabral"), Instituto 
Superior de Agronomia. 

http://epic-webgis-portugal.isa.ulisboa.pt/wms/epic
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A área de estudo corresponde à área de implantação do projeto e a sua envolvente 

mais próxima. 

 

4.4.3. Caracterização de base 

 

Tipos de solo 

De acordo com a cartografia, na área do projeto ocorrem por “solos podzolizados - 

podzóis, (não hidromórficos), com surraipa, com a2 bem desenvolvido, de areias ou 

arenitos” (Pz), ver Figura 4.12. 

 

Os podzóis são solos evoluídos, de perfil ABC, modernos derivados de materiais de 

acumulação (areias), ácidos, não agregados, de fertilidade reduzida a média (PNPA, 

1995), cujo processo de formação predominante é, evidentemente, a podzolização11. 

Os podzóis aparecem principalmente onde existem materiais arenáceos do Pliocénico, 

do Pleistocénico e do Miocénico, com relevo plano ou com ondulações suaves, tal 

como os ocorrentes no local de implantação do projeto em estudo. Os podzóis não 

hidromórficos desenvolvem-se, em regra, em relevo normal ou plano.  

 

As principais caraterísticas-físico-químicas dos podzóis encontram-se no Quadro 4.11. 

 

Quadro 4.11 - Principais características físico-químicas dos solos presentes na área de estudo. 

Textura Muito ligeira, predominando as frações areia grossa e fina  

Teor orgânico Bastante baixo 

Relação C/N Elevada 

Capacidade de Troca Catiónica  Muito baixa 

Grau de saturação Muito elevado 

pH Moderadamente ácida 

Expansibilidade Nula 

Capacidade de campo Muito baixa 

Capacidade utilizável Baixa ou muito baixa 

Permeabilidade Muito rápida 

 

Um perfil-tipo dos solos Pz apresenta os seguintes horizontes, de cima para baixo: 

‐ Horizonte A1 - 15 a 25 cm, de cor pardo-acinzentado-escuro, cinzento-escuro ou 

muito escuro. Textura arenosa ou arenoso-franca; sem agregados, solto ou fofo; 

pH 5,0 a 6,5. Transição nítida para o horizonte seguinte. 

‐ Horizonte A2 - 15 a 30 cm; por vezes com prolongamentos para o horizonte 

subjacente, de cor pardo-pálido, cinzento-pardacento-claro ou cinzento-claro. 

Textura arenoso ou arenoso-franco; sem agregados; solto; pH 5,0 a 6,0. Transição 

nítida, ondulada, irregular ou descontínua, para o horizonte seguinte. 

‐ Horizonte B2 h - 0 a 30 cm, portanto por vezes inexistente; pardo-acinzentado-

escuro. Textura arenosa a franco-arenosa com surraipa branda, geralmente 

 
11 A podzolização resulta da acidificação acentuada do húmus que leva à formação de grandes quantidades de compostos 

orgânicos solúveis ou pseudo-solúveis, que se deslocam para a parte inferior do perfil, e da qual resulta uma forte acidez. 
O húmus presente é quase sempre do tipo “Mor”, muito ácido e de decomposição lenta (Carvalho Cardoso, 1965). 
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descontínua, constituída por areia aglutinada por matéria orgânica e óxidos de 

ferro (surraipa branda ou "orterde"). Transição gradual para o horizonte seguinte. 

‐ Horizonte B2 ir - 10 a 30 cm, de cor castanho-escuro. Textura arenosa a franco-

arenosa, total ou parcialmente aglutinado principalmente por óxidos de ferro 

(surraipa dura). A surraipa, quando descontínua, apresenta-se em blocos de 

dimensões variáveis. Transição nítida para o horizonte seguinte. 

‐ Horizonte C - material originário constituído por areia ou arenito em geral pouco 

consolidado. 

 

A sensibilidade do solo aos diferentes tipos de degradação (química e física) depende 

das suas características. Os solos cartografados na área de estudo são solos pobres, 

constituídos predominantemente por material arenoso, o que lhe confere uma baixa 

consolidação. Por este motivo, apresentam uma acentuada suscetibilidade aos 

fenómenos erosivos e à degradação. 

 

Atualmente, em grande parte da área do projeto o solo é inexistente, decorrente da 

impermeabilização do solo e da presença de aterros. 

 

Capacidade de uso do solo 

De acordo com a Carta de Capacidade de Uso do Atlas do Ambiente, na qual os solos 

estão classificados segundo o sistema do SROA (Figura 4.12), os solos da área de 

implantação do projeto inserem-se predominantemente na Classe F – utilização não 

agrícola (florestal). A área do projeto não tem área classificada como RAN. 
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Figura 4.12 – Tipos de solo e capacidade de uso na área de estudo. 
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Ocupação do solo 

De acordo com a COS2018 (Figura 4.13 e Quadro 4.12), complementada com o trabalho 

de campo, na área de estudo (raio de cerca 1,5 km em relação a área do projeto) 

ocorrem os seguintes usos do solo: 

- Aglomerados populacionais - na área o aglomerado mais próximo é o de Olho 

Marinho, a 325 m norte da área do projeto. A área de estudo abrange também o 

pequeno aglomerado de Cavadinha a 1,4 km a nordeste. 

- Outros usos artificializados, correspondem a 26% da área de estudo, relacionados 

principalmente com os espaços industriais e comerciais e área de extração de 

inertes. A rede viária é marcada pela EN109, que dá acesso à área do projeto e aos 

restantes espaços industriais e comerciais que aqui ocorrem, e pela A29, a 1,5 km 

a este da área de estudo. A área é ainda atravessada pela linha ferroviária (linha 

do norte), a 378 m a oeste da área do projeto. 

- As áreas agrícolas ocorrem em 5% da área de estudo, predominando as culturas 

temporárias de sequeiro e regadio.  

- A ocupação florestal é o uso do solo predominante (66% da área de estudo), sendo 

constituída por floresta de produção, com eucalipto em 43% da área de estudo e 

pinheiro bravo, na zona oeste, sobre as dunas (23% da área de estudo). 

 

Quadro 4.12 – Usos do solo na área de estudo do projeto. 

Uso do solo (COS 2018) Área de estudo 

 Nível 4 Área (ha) % 

1. Territórios artificializados 224,8 27,5 

 

1.1.2.1 Tecido edificado descontínuo 16,7 2,0 

1.2.1.1 Indústria 152,0 18,6 

1.2.2.1 Comércio 5,2 0,6 

1.2.3.1 Instalações agrícolas 1,9 0,2 

 

1.4.1.1 Rede viária e espaços associados 22,9 2,8 

1.5.1.2 Pedreiras 23,7 2,9 

1.6.5.1 Outros equipamentos e instalações turísticas 2,3 0,3 

2. Agricultura 38,1 4,7 

 

2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 32,9 4,0 

2.3.2.1 Mosaicos culturais e parcelares complexos 2,2 0,3 

 

2.3.3.1 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 1,6 0,2 

2.4.1.1 Agricultura protegida e viveiros 1,4 0,2 

3. Pastagens 3,7 0,5 

 3.1.2.1 Pastagens espontâneas 3,7 0,5 

5. Florestas 539,9 66,1 

 5.1.1.5 Florestas de eucalipto 349,6 42,8 

 5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo 186,6 22,8 

 5.1.2.2 Florestas de pinheiro manso 3,8 0,5 

6. Matos 10,8 1,3 

 6.1.1.1 Matos 10,8 1,3 

TOTAL 817,3 100,0 
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Figura 4.13 - Uso do solo. 
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4.5. Sistemas ecológicos 

 

4.5.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização dos sistemas ecológicos foram considerados os seguintes aspetos: 

- Áreas de conservação da natureza: locais com estatuto de proteção legal 

integrados na Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) e na Rede Natura 2000. 

- Recursos biológicos – biótopos/ habitats e espécies da flora e fauna: 

- Enquadramento biogeográfico e vegetação climácica. 

- Identificação das comunidades vegetais naturais e seminaturais (biótopos/ 

habitats).  

- Espécies da flora e da fauna presentes e ou potencialmente presentes. 

- Avaliação e valorização biológica. 

 

O objetivo ambiental é a preservação da biodiversidade e dos biótopos/ habitats e 

espécies da flora e da fauna raras ou com valor conservacionista. 

 

4.5.2. Áreas de conservação da natureza 

 

4.5.2.1. Metodologia 

 

Para verificar a existência de áreas de conservação da natureza na área do projeto ou 

na sua zona de influência, foi consultada bibliografia e legislação específica e a 

cartografia fornecida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF), com a delimitação das áreas classificadas de Portugal, bem como a 

delimitação das áreas incluídas na Rede Natura 2000 12.  

 

4.5.2.2. Caracterização de base 

 

Na área de estudo considerada (raio de 1,5 km a partir do limite da área do projeto) 

não se encontra nenhuma área classificada como sendo de conservação da natureza 

(ver Figura 2.1). As áreas classificadas mais próximas são o Sítio (PTCON0061) e a ZPE 

(PTZPE0004) da Ria de Aveiro, localizados a 4,5 km a sudoeste da área de implantação 

do projeto, e o Sítio Maceda/Praia da Vieira (PTCON0063), localizado a 5,2 km a oeste, 

abrangendo a linha de costa. 

 

 

 

 

 

 

 
12 ICNF (http://www.icnf.pt/) e Rede Natura 2000 (http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000). 

http://www.icnf.pt/
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4.5.3. Recursos biológicos 

 

4.5.3.1. Metodologia 

 

A caracterização dos recursos biológicos (biótopos/ habitats, flora e fauna) foi 

realizada em três fases: 

 

Fase 1: Enquadramento biogeográfico e vegetação natural potencial da região de 

implantação do projeto em análise, através da utilização de bibliografia e cartografia 

específica. Nesta fase foi ainda realizada a consulta e recolha de elementos 

bibliográficos e cartográficos disponíveis sobre os recursos naturais na região em 

causa, tratando e sistematizando a informação existente.  

 

Fase 2: Identificação dos recursos naturais presentes na área de estudo. 

A área de estudo em relação aos recursos biológicos é a área de influência direta, que 

corresponde à área do projeto, e a área de influência indireta e que abrange a 

envolvente num raio de cerca de 1,5 km a partir do limite da área do projeto. 

 

• Biótopos/ habitats 

Caracterização dos biótopos/ habitats presentes na área de estudo definida (área 

direta e indiretamente afetada pelas diferentes componentes do projeto). Nesta fase 

procedeu-se à delimitação e caracterização dos biótopos e do tipo de vegetação e dos 

grupos faunísticos que lhe está associada, com recurso à cartografia da COS2015 e da 

cartografia de base, imagens de satélite (Esri Satellite, Google Earth e Bing Maps) e 

reconhecimento de campo. O trabalho de campo foi realizado durante o mês de abril 

de 2019, centrado especialmente na área do projeto.  

 

• Flora e vegetação 

Descrição da flora e da vegetação presente na área de estudo definida, através da 

identificação das espécies vegetais presentes em cada um dos biótopos, com recurso 

a bibliografia especializada. Sendo também analisada a presença de espécies 

invasoras. Foi consultada a plataforma da Flora-on, sendo verificado o elenco 

referenciado para a quadrícula onde se insere a área de estudo.  

 

• Fauna 

Identificação e caracterização da fauna observada no local e a potencialmente 

ocorrente na área de estudo para cada um dos biótopos identificados. Foram 

consideradas quer as espécies que efetiva ou potencialmente ocorrem na área de 

estudo, quer as espécies que apenas utilizam o local como ponto de passagem e como 

local de alimentação.  

 



 

TUTIGÁS ENERGY, Lda.  11/10/2022 Caracterização da situação de referência  

 

4-33 

Com base no elenco faunístico foi realizada a “valoração” das espécies 

potencialmente existentes na área de estudo, tendo como referência o estatuto de 

conservação em Portugal, apresentado no Livro Vermelho dos Vertebrados, de acordo 

com os critérios da UICN (União Internacional da Conservação da Natureza). Para cada 

uma das espécies identificadas, faz-se referência também à legislação existente a 

nível nacional e europeu: 

- Convenção de Bona: Convenção sobre a Conservação de Espécies Migradoras da 

Fauna Selvagem - Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro. 

- Convenção de Berna: Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na 

Europa - Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro. 

- Diretivas Habitats: Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que procede à 

segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, que procedeu à 

transposição para a ordem jurídica interna das Diretivas Aves e Habitats. 

 

As técnicas de inventariação utilizadas variaram dependendo das características 

ecológicas e comportamentais dos grupos faunísticos considerados.  

 

Fase 3: Valorização do território e identificação das áreas ecologicamente 

sensíveis. A avaliação biológica foi realizada com base nos resultados obtidos nas 

fases anteriores e tem por objetivo avaliar o estado de conservação das comunidades 

vegetais e das populações faunísticas, e o seu grau de sensibilidade, bem como da sua 

importância nos contextos local, regional e nacional.  

 

A avaliação da importância dos biótopos e das espécies presentes na área em estudo 

foi feita do ponto de vista da conservação da natureza, tendo em conta:  

- A presença/ ausência de espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, 

Ameaçadas ou em Perigo de Extinção). 

- A presença/ ausência de habitats naturais constantes da Diretiva Habitats 

(Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro). 

- O estado de conservação relativo das populações e comunidades vegetais e da 

fauna. Nomeadamente, a verificação do estado de evolução/ regressão das 

comunidades vegetais, relativamente à vegetação climácica, considerando-se que 

o estádio climácico constitui o valor ecológico máximo, e que à medida que as 

comunidades se afastam deste estádio vão diminuindo o seu valor. 

 

4.5.3.2. Caracterização de base 

 

Enquadramento biogeográfico e vegetação potencial 

A área de estudo encontra-se inserida na Região Eurosiberiana13, Sub-Região 

Atlântica-Medioeuropeia, Superprovíncia Atlântica, Província Cantabro-Atlântica, 

 
13 A Região Eurosiberiana bioclimaticamente caracteriza-se por uma aridez estival nula ou muito ligeira, nunca superior a 
dois meses com a precipitação média mensal inferior a duas vezes a temperatura média mensal (P<2T). 
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Subprovíncia Galaico-Asturiana, Setor Galaico-Português, Subsetor Miniense, 1A1 - 

Superdistrito Miniense Litoral (Costa et al., 1998).  

 

No Subsetor Miniense a vegetação climácica é constituída pelos carvalhais mesotemperados 

e termotemperados do Rusco aculeati-Quercetum roboris quercetosum suberis que sobrevivem 

em pequenas bolsas seriamente ameaçadas. Próximo da fronteira este do subsector ocorrem 

ainda os tojais do Ulici europaei-Ericetum cinereae e mais localmente os urzais-tojais do Ulici 

minoris-Ericetum umbellatae. Os solos hidromórficos são o habitat dos urzais higrófilos Cirsio 

filipenduli-Ericetum ciliaris e Genisto berberideae-Ericetum tetralicis. Em mosaico com os 

urzais mesófílos é frequente o arrelvado anual do Airo praecocis-Sedetum arenarii. Existem 

alguns endemismos cujas populações são exclusivas ou estão em grande parte incluídas neste 

Subsetor: Armeria pubigera, Rhynchosinapis jonhnstonii (Coincya monensis var. johnstonii), 

Jasione lusitana, Narcissus cyclamineus, Narcissus portensis, Scilla merinoi, Silene marizii e 

Ulex micranthus. 

 

Biótopos/ habitats 

Os principais biótopos identificados na área de estudo, representados no Figura 4.14, 

são os biótipos florestal, agrícola e artificial. Na área de estudo predomina o uso 

florestal com pinheiro bravo e eucalipto, existindo também uma grande percentagem 

de áreas afetas ao uso artificial (industrial, comercial e rede viária e ferroviária). 
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Figura 4.14 – Biótopos presentes na área de estudo. 

 

A área de implantação do projeto encontra-se totalmente afeta á atividade, com 

exceção de uma pequena área com inculto. 
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Fotografias 4.3 – Área de inculto dentro da propriedade onde se localiza o projeto. 

 

O biótopo florestal é constituído principalmente por floresta de produção de 

eucalipto e pinheiro bravo (Pinus pinaster). Nestas áreas, o subcoberto é pouco denso 

e composto por matos rasteiros, constituído principalmente por tojos (Ulex sp.), 

urzais (Erica sp.) e fetos (Pteridium aquilinum). O biótopo florestal ocorre em 66% da 

área de estudo. 

 

  

Fotografias 4.4 – Área florestal na envolvente à área do projeto. 

 

É de salientar que na parte mais oeste da área de estudo ocorre uma área de pinhal 

em dunas (14% da área de estudo). No subcoberto destas áreas predomina a presença 

da camarinheira, da perpétua, das urzes e dos tojos. Ocorrem também grandes áreas 

com acácias, especialmente junto aos caminhos, e pontualmente foram observados 

exemplares de háquea-picante (Hakea sericea). Pode-se considerar que se trata de 

uma área degradada ou subserial do habitat em dunas mediterrânicas com pinhais-

bravos (Pinus pinaster) com subcoberto arbustivo espontâneo (2270). 

 

A área de matos e incultos representam 1% da área de estudo. 

 

No biótopo agrícola ocorrem culturas agrícolas de regadio e algumas pastagens, cujo 

subcoberto é praticamente inexistente. A vegetação herbácea apenas ocorre junto 

dos caminhos e das áreas não lavradas, com características ruderais, por estarem 
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fortemente condicionadas pela ação humana. Este biótopo ocorre em 5% da área de 

estudo. 

 

O biótopo artificial ocorre junto às áreas construídas e aglomerados populacionais, 

rede viária e outros espaços artificiais. O coberto vegetal é pouco desenvolvido, 

devido à artificialização e à pequena camada de solo. O elenco florístico é constituído 

principalmente por espécies arbustivas e herbáceas com características ruderais e 

plantas invasoras, nomeadamente acácias. O biótopo artificial ocorre em 28% da área 

de estudo. 

 

Flora e vegetação  

O elenco florístico da área de estudo é apresentado no Anexo V (Quadro 1), sendo 

relativamente reduzido devido à artificialização de grande parte da área, decorrente 

da presença de floresta de produção, áreas industriais e exploração de inertes, 

ocorrendo, por isso, nestas áreas o predomínio de espécies com características 

ruderais.  

 

No Anexo V é também apresentado o elenco da plataforma Flora-on, referenciado 

para a quadrícula NF32 onde se insere a área de estudo.  

 

Fauna 

Para a descrição dos recursos faunísticos foram identificadas as espécies existentes 

ou potencialmente existentes nos biótopos identificados na área em estudo (Quadro 2 

a 5 do Anexo V). Com base no tipo de coberto vegetal, foram identificados os vários 

habitats para a fauna: florestal, agrícola e artificial. 

 

Atendendo às características do projeto, o estudo incidiu apenas sobre os mamíferos, 

a herpetofauna e as aves.  

 

As espécies de vertebrados terrestres consideradas como sendo provável a sua 

ocorrência na área de estudo foram agrupadas por estatuto de proteção (ver 

Quadro 4.13). É de salientar que durante o trabalho de campo não foi observada 

qualquer uma destas espécies. 

 

Quadro 4.13 – Número de espécies do elenco faunístico com estatuto de proteção. 

 
N.º de espécies 

Aves Mamíferos Anfíbios Répteis 

Estatuto de 

Conservação 

VU 1 - - - 

NT 0 1 - - 

LC 46 16 6 8 

DD/NA/NE - 3 - - 

Convenção 

de Berna 

Anexo II 34 - 1 4 

Anexo III 10 10 2 4 

Convenção Anexo I - - -  
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N.º de espécies 

Aves Mamíferos Anfíbios Répteis 

de Bona Anexo II 12 - -  

Diretiva 

Aves/Habitats 

Anexo A-I 5 - -  

Anexo B-II - - - 1 

Anexo B-IV - - 3 4 

Anexo B-V - 2 -  

Anexo D 7 1 -  

N.º total de espécies 47 20 6 8 

 

• Avifauna 

Foram consideradas como sendo existentes ou potencialmente ocorrentes na área de 

estudo 47 espécies da avifauna (ver Quadro 2 do Anexo V), sendo principalmente 

espécies características dos biótopos florestais, seguidas de espécies associadas aos 

espaços agrícolas. Consideraram-se ainda as espécies que ocorrem em espaços onde 

a presença humana é acentuada e com preferência para habitats compartimentados, 

em mosaico. 

 

De entre as espécies com estatuto de proteção está referenciada uma espécie com 

estatuto de “vulnerável”, a ógea (Falco subbuteo). A presença desta espécie é pouco 

provável dada a artificialização e as fontes de perturbação na área do projeto e na 

sua envolvente. 

 

• Mamíferos 

Na área de estudo são considerados como potencialmente ocorrentes 20 espécies de 

mamíferos (ver Quadro 3 do Anexo V). Dentro destas espécies apenas é referenciada 

com estatuto de “quase ameaçado”, o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus). Existem 

ainda espécies com “informação insuficiente” e diversas espécies com estatuto de 

“pouco preocupante”.  

 

Em relação aos quirópteros, de acordo com o Atlas dos Morcegos de Portugal 

Continental (Rainho, Alves, Amorim & Marques, 2013), a quadricula onde se insere o 

projeto (NF32) referencia as espécies como potencialmente ocorrentes: 

• Pipistrellus pygmaeus (morcego-pigmeu). 

• Pipistrellus pipistrellus (morcego-anão). 

 

• Anfíbios e répteis 

O número de espécies de herpetofauna (Quadro 4 e 5 do Anexo V) consideradas como 

provavelmente ocorrentes é de 14 (6 espécies de anfíbios e 8 de répteis). Dentro 

destas espécies não é referenciada nenhuma espécie com estatuto de conservação. 

 

Dado que maioria das espécies deste grupo faunístico apresenta geralmente uma clara 

preferência por habitats aquáticos ou com muita humidade, ou que se encontram 

https://www.icnf.pt/api/file/doc/b744290e86992104
https://www.icnf.pt/api/file/doc/b744290e86992104
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relativamente próximas de locais com estas características, pelo que se considera que 

não deverão ocorrer na área do projeto. 

 

Valor da área de estudo: biótopos/ habitats espécies  

Na área de incidência direta do projeto não ocorrem quaisquer espécies da flora com 

valor conservacionista, considerada como espécie RELAPE ou listadas nos Anexos  

(B-II, B-IV e B-V) da Diretiva Habitats (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua 

redação atual, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro). 

 

No trabalho de campo realizado na envolvente imediata do limite do projeto, também 

não foram observadas espécies da flora com valor conservacionista, devido ao grau de 

artificialização presente (com espaços industriais e comerciais e a rede viária) e a 

floresta de produção predominantemente com eucalipto e presença de espécies 

invasoras. Sendo considerada muito reduzida a probabilidade de ocorrência destas 

espécies da flora.  

 

 

Os biótopos presentes na área de estudo correspondem a áreas de baixa sensibilidade 

ecológica, pois correspondem a áreas artificializadas. 

 

4.6. Paisagem 

 

4.6.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Neste ponto é efetuada a caracterização da paisagem na área de implantação do 

projeto e na sua zona de influência paisagística e visual (área de estudo), tendo sido 

considerados os seguintes aspetos: 

- Estrutura da paisagem, integrando as suas componentes biofísica e estética. 

- Unidades da paisagem e suas subunidades (unidades visuais). 

- Qualidade cénico-paisagística (qualidade visual e capacidade de absorção visual da 

paisagem). 

- Sensibilidade visual da paisagem. 

 

O objetivo ambiental consiste na preservação das características intrínsecas da 

paisagem e do seu valor visual. 

 

4.6.2. Metodologia 

 

Conceitos gerais 

A paisagem constitui um sistema complexo e dinâmico, onde os diferentes fatores 

naturais e culturais se influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto ao longo do 

tempo, determinando e sendo determinados pela sua estrutura global. A compreensão 

da paisagem implica o conhecimento dos fatores do território como a litologia, o 
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relevo, a hidrografia, o clima, os solos, a flora e a fauna, a estrutura ecológica, o uso 

do solo e todas as outras expressões da atividade humana ao longo do tempo, bem 

como a compreensão da sua articulação, constituindo por isso uma realidade 

multifacetada. A expressão visual desta articulação, num determinado momento, 

constitui a paisagem que pode ser vista por cada observador, segundo a sua perceção 

e os seus interesses específicos (Abreu e Correia, 2001). 

 

Para além das suas características e complexidade intrínsecas, a paisagem tem 

também uma componente percetiva e emotiva (Saraiva, 1999 in Abreu e 

Correia, 2001), que fundamenta o seu papel na construção da identidade local, tal 

como salientado na Convenção Europeia da Paisagem14.  

 

Metodologia geral 

A caracterização da paisagem foi realizada em duas fases, que consistiram na 

caracterização biofísica, seguida da caracterização e classificação da paisagem, 

através da definição de subunidades da paisagem, que servem de base à análise 

paisagística da área de estudo. 

 

A área de estudo definida para a caracterização da paisagem corresponde à área das 

do projeto, acrescida da sua envolvente mais próxima, num raio de aproximadamente 

2,5 km. Esta área de estudo foi considerada suficiente tendo em consideração o tipo 

de relevo e a envolvente à área do projeto. 

 

Fase 1 – Caracterização biofísica 

A caracterização biofísica baseou-se na identificação e análise dos elementos 

morfológicos, com um caráter estruturante e funcional na paisagem, e da ocupação 

do território. A análise e representação gráfica foram realizadas em ambiente SIG 

(Sistemas de Informação Geográfica), utilizando o software QGIS, tendo como base as 

curvas de nível, dos pontos cotados e a rede hidrográfica da Carta Militar n.º 153, à 

escala 1:25.000 (IGeoE, 1998). 

 

Foram também considerados outros fatores importantes na estrutura da paisagem, 

nomeadamente, a geologia e geomorfologia, o solo, os sistemas ecológicos e os 

recursos hídricos, que se encontram descritos ao longo do presente relatório, nas 

alíneas próprias. 

 

• Análise fisiográfica 

A análise do relevo pretendeu representar os elementos estruturais e físicos que 

definem e descrevem a paisagem, através da análise dos seguintes elementos: 

- Linhas fundamentais do relevo - análise da estrutura principal do relevo e dos 

pontos notáveis da paisagem. 

 
14 Aprovada pelo Decreto n.º 4/2005, de 14 de fevereiro.  

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2005.31A&iddip=20050465
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- Hipsometria - análise da altimetria da área de estudo através da qual é possível 

obter uma primeira perceção da estrutura do relevo. 

- Declives – traduz a inclinação do terreno, o que permite a caracterização mais 

pormenorizada e objetiva do relevo fornecendo uma informação quantificada. 

Neste caso concreto foi adotada a seguinte classificação: 
 

Classe de declive (%) Tipo de relevo 

<2,5 Plano 

2,6 - 5 Suave 

6 - 10 Moderado 

11 - 25 Acentuado 

26 - 45 Muito acentuado 

> 45 Escarpado 

 

• Ocupação do solo 

Em relação à ocupação do solo, a sua caracterização é determinante enquanto 

expressão das ações humanas sobre o território. Constitui uma unidade mutável, cuja 

sustentabilidade depende necessariamente do equilíbrio dinâmico das interações 

operadas sobre esse sistema, da qual resulta uma paisagem mais ou menos 

artificializada. 

 

A ocupação do solo na área de estudo foi analisada com base na cartografia da 

COS2018, disponibilizada pelo IGP, nas cartas militares e em imagens de satélite das 

plataformas Bing Maps, Google Maps e da ESRI. Esta informação foi atualizada com 

recurso a trabalho de campo. 

 

Fase 2 - Caracterização e classificação paisagística 

Nesta fase foi realizada a caracterização da unidade de paisagem e a definição de 

subunidades da paisagem para a área de estudo, tendo posteriormente sido realizada 

a sua classificação paisagística. 

 

• Unidades e subunidade de paisagem 

A caracterização da paisagem teve como base as unidades de paisagem (UP) definidas 

por Abreu et al. (2004) em “Contributos para a identificação e caracterização da 

paisagem em Portugal Continental”. De acordo com estes autores, as UP são áreas 

com características relativamente homogéneas, com um padrão específico que se 

repete no seu interior e que as diferencia das suas envolventes. Uma UP tem também 

uma certa coerência interna e um caráter próprio, identificável no interior e no 

exterior.  

 

Após a identificação e caracterização da UP na área de estudo, foram definidas as 

subunidades da paisagem (SUP) para a área de estudo, tendo como base as UP 

definidas e os padrões específicos de organização do território, à escala de análise 

considerada. Para cada SUP foram considerados os elementos constituintes da 
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paisagem que a distingue das restantes, relacionados com as classes de relevo e de 

uso do solo e ou outros elementos considerados relevantes (valores e intrusões 

visuais). 

 

• Classificação paisagística 

A classificação paisagística tem como objetivo o estabelecimento de diferentes níveis 

de qualidade paisagística e capacidade de absorção visual das SUP definidas, como 

forma de determinar o seu grau de sensibilidade visual. Esta análise recorre a uma 

metodologia qualitativa que incorpora parâmetros biofísicos, humanizados e 

estéticos, que apesar da sua subjetividade, pretendem avaliar as características 

visuais da paisagem.  

 

A qualidade visual da paisagem (QVP) resulta da conjugação das características do 

local, resultante dos principais elementos do território (relevo e uso do solo), 

juntamente com a perceção do observador em termos visuais e estéticos. A QVP foi 

avaliada de modo a refletir a variabilidade espacial de cada uma das SUP introduzida 

pelos diferentes elementos da paisagem – classes de tipo de relevo, uso de solo, 

valores visuais e intrusões visuais – que determinam valores cénicos distintos.  

 

Qualidade visual da paisagem (QVP) 

Parâmetros biofísicos: - Fisiografia 

- Presença de água 

- Valores biológicos 

Parâmetros 

humanizados: 

- Usos do solo  

- Grau de humanização e artificialização 

- Presença de valores patrimoniais e histórico-culturais 

Parâmetros estéticos e 

percecionais: 

- Valores visuais, singularidade ou raridade, harmonia e identidade 

- Intrusões visuais/ elementos dissonantes 

 

A classificação da QVP foi realizada pelo cruzamento das SUP e das tipologias de uso 

do solo existentes, agregadas de acordo com as qualidades visuais (usos) que se 

consideram semelhantes, nomeadamente áreas urbanas, outras áreas artificiais 

(industriais, áreas de extração de inertes e principais vias de comunicação), áreas 

agrícolas e áreas florestais e matos. Acrescido de outros elementos que se destacam 

neste território, nomeadamente os valores e as intrusões visuais. 

Deste modo, foram atribuídos valores de qualidade visual de muito baixa (QVP1) a 

alta (QVP4). Sendo considerado que uma área com qualidade visual muito baixa 

corresponde a uma área bastante artificializada, com reduzido interesse paisagístico, 

e uma área de qualidade visual alta corresponde a uma área com valores paisagísticos 

singulares. 

 

A capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) é uma medida para verificar a 

maior ou menor capacidade de uma área de suportar o impacte visual. Esta depende 

essencialmente do designado parâmetro de visibilidade, que está dependente da 

morfologia do território e da ocupação do solo, pela influência que exercem no grau 
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de exposição das componentes da paisagem aos observadores sensíveis. Deste modo, 

a CAVP indica a capacidade que determinada paisagem tem para absorver visualmente 

modificações ou alterações ao seu uso, sem prejudicar a sua qualidade visual. 

 

Capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) 

Parâmetros de 

visibilidade: 

- Exposição visual ou campo visual 

- Potenciais observadores sensíveis  

 

A partir do COS2018 foram selecionadas as povoações e vias inseridas na área de 

estudo, considerados pontos de observação potenciais. Para as povoações foi criada 

uma matriz de pontos com uma equidistância de 100 m dentro dos polígonos e na rede 

viária uma equidistância de pontos com 500 m ao longo das vias. Para cada ponto de 

observação foi atribuída a altitude média dos potenciais observadores (1,65 m) e um 

raio de observação máximo de 2,5 km. Para os pontos de observação considerados, 

foi realizada a simulação da sua bacia visual, utilizado o software QGIS, e tendo por 

base a hipsometria (modelo digital do terreno).  

 

A CAVP foi considerada, de acordo com o somatório das bacias visuais geradas a partir 

de cada um dos potenciais pontos de observação. Tendo sido aplicada uma 

classificação de muito alta (CAVP1), a células sem potenciais observadores sensíveis, 

a baixa (CAVP4), às células com mais potenciais observadores sensíveis.  

 

A avaliação da sensibilidade visual da paisagem (SVP) traduz-se na capacidade que 

a paisagem tem em acolher alterações à sua estrutura, sem alterar a sua qualidade 

sensorial/ visual, resultando da conjugação da QVP com a CAVP. É tanto mais elevada 

quanto mais elevada for a QVP e quanto mais baixa a CAVP. A SVP de cada uma das 

SUP resulta da seguinte classificação: 

 

QVP                CAVP CAVP muito alta CAVP alta CAVP média CAVP baixa 

QVP muito baixa Baixa Baixa Baixa Média 

QVP baixa  Baixa Baixa Média Média 

QVP média Baixa Média Média Alta 

QVP alta  Média Média Alta Alta 

     

SVP Baixa Média Alta  

 

Deste modo, considera-se que uma paisagem com sensibilidade baixa é uma paisagem 

que pode suportar grandes alterações, mediante certas restrições próprias do local. 

Por outro lado, uma paisagem com uma sensibilidade muito alta, não se apresenta 

apta para receber qualquer tipo de alteração, sem daí resultar deterioração das suas 

características e da qualidade paisagística.  
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4.6.3. Caracterização de base 

 

1) Caracterização biofísica 

• Análise fisiográfica 

Analisando a hipsometria (Carta P1 no Anexo VI), verifica-se que a altitude na área de 

estudo desce suavemente de este para oeste, variando as cotas entre os 89 m e os 12 

m, respetivamente. Na área de implantação do projeto as cotas variam entre 32 m e 

36 m. 

 

Uma análise mais detalhada do relevo, ao nível dos declives presentes, permite 

verificar que o relevo é predominantemente plano a ondulado. Na área de estudo os 

declives são predominantemente planos a suaves, sendo mais acentuado no vale e 

encostas das linhas de água principais localizadas a sudeste (Carta P2 no Anexo VI). 

Na área de implantação do projeto o relevo é plano a suave, com declives 

praticamente sempre inferiores a 2%. 

 

• Ocupação do solo 

As principais tipologias de uso do solo na área de estudo são a floresta de produção e 

as áreas artificializadas – uso industrial e comercial, urbano e indústria extrativa (ver 

Carta P3 no Anexo VI). A caraterização mais detalhada do uso do solo encontra-se na 

alínea 4.4.3 do presente relatório.  

2) Caracterização paisagística 

• Unidades de paisagem  

A área de implantação do projeto e grande parte da área de estudo insere-se no Grupo 

de Unidades de Paisagem - GUP H - “Beira Litoral”, na unidade de paisagem UP56 “Ria 

de Aveiro e Baixo Vouga” (Figura 4.15). As principais características da UP56 

encontram-se nos parágrafos seguintes, com base em Abreu et al. (2004). 

 

A área de estudo abrange a este o GUP D - “Área Metropolitana do Porto”, a UP 31 

“Espinho-Feira-S. João da Madeira”.  
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Figura 4.15 – Unidades de Paisagem. 

 

UP 56 da “Ria de Aveiro e Baixo Vouga” 

Trata-se de uma paisagem húmida, plana e aberta. Como exceção a este caráter amplo que resulta dos escassos 

elementos verticais, há que mencionar significativas zonas agrícolas intensamente compartimentadas, bem como 

dunas e pinhais ao longo do extenso cordão arenoso que separa a Ria do oceano. 

A Ria está quase totalmente envolvida por terrenos muito férteis que, associados à abundância de água e à 

amenidade climática, permitiram o desenvolvimento de sistemas agrícolas muito intensivos que se apresentavam 

quer em grandes campos como num mosaico de pequenas parcelas fortemente compartimentadas. Este caráter 

está em profunda mudança, devido a múltiplas dificuldades (drenagem, deficiente, poluição e aumento da 

salinidade da água, redução dos ativos na agricultura e estrutura fundiária), de que resulta a redução das áreas 

de arroz e milho, e aumento das pastagens permanentes, dos incultos (sapais, juncais e caniçais) e das matas. 

Uma importante componente das paisagens presentes nesta unidade é o tradicional povoamento linear ao longo 

das estradas.  

Na envolvente da Ria cresceram centros urbanos que marcaram a paisagem pela sua dimensão e impacte das 

atividades que neles se desenvolvem. Em primeiro lugar a cidade de Aveiro, mas também Ovar, Murtosa, Estarreja 

e Ílhavo. A todos estes centros estão associadas atividades industriais bem como extensas periferias. 

A Ria de Aveiro é uma das maiores, mais expressivas e biologicamente mais significativas zonas húmidas do litoral 

do país (…). 

Nesta UP encontra-se disseminado um significativo património construído, destacando-se como tendo 

características muito especiais a utilização do azulejo no exterior dos edifícios, a arquitetura influenciada pela 

Arte Nova e os típicos palheiros. 

A linha costeira tem sérios problemas de instabilidade. São também visíveis os processos de degradação das dunas. 

Há que referir como grandes infraestruturas que afetam direta ou indiretamente as paisagens desta unidade, as 

vias de comunicação, o porto de Aveiro, respetivo canal de acesso e barra, a base aérea de S. Jacinto. 

Diagnóstico: 

A paisagem da Ria, única em Portugal tem uma identidade muito elevada, tanto em termos naturais como culturais. 

Apesar das profundas alterações porque tem vindo a passar ultimamente, a paisagem da Ria e sua envolvente 
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UP 56 da “Ria de Aveiro e Baixo Vouga” 

ainda mantém uma forte personalidade e uma elevada capacidade narrativa sobre a história do seu uso, das 

atividades e das vias de comunicação que sucessivamente a transformaram. 

Nesta UP ainda persistem exemplos notáveis de usos bem adaptados às condições naturais ou às que resultaram 

de alterações laboriosa e equilibradamente desenvolvidas pelas comunidades humanas ao longo de centenas de 

anos. São exemplos os sistemas agrícolas desenvolvidos à beira de água, os pinhais fixando areias e protegendo 

culturas agrícolas, a construção de salinas (e, mais recentemente, de tanques de piscicultura), as muito leves 

construções junto à praia (palheiros). Esta coerência geral tem vindo a decair como resultado de atuações 

desequilibradas e/ou desintegradas, como é o caso de intervenções ligadas ao porto de Aveiro, as expansões 

urbanas e instalação desordenada de unidades industriais, as vias de circulação automóvel com traçados 

inadequados, a construção de núcleos recreativos e turísticos junto à costa. 

Esta unidade possui uma elevada riqueza biológica, com especial destaque para os sistemas húmidos (Rede Natura 

2000 – ZPE da Ria de Aveiro). Também as dunas e pinhais costeiros (Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto). 
Fonte: adaptado de Abreu et al. (2004). 

 

• Subunidades da paisagem 

A análise paisagística da área de estudo resultou da conjugação da caracterização 

biofísica, nomeadamente do cruzamento da fisiografia e da ocupação do solo (ver 

Carta P4 no Anexo VI), tendo também em consideração as UP abrangidas pela área de 

estudo. Deste modo, foram definidas três SUP, cujas principais características 

encontram-se no Quadro 4.14 e no Anexo VI. 

 

Quadro 4.14 – Descrição das unidades visuais da área de estudo. 

 Descrição geral 

SUP1 – Pinhal em dunas 
Área de relevo plano a ondulado sobre dunas com pinhal, localizada na 

parte oeste da área de estudo. 

SUP2 – Área 

artificializada 

Abrange a zona industrial de Ovar, nomeadamente diversas unidades 

industriais e comerciais localizadas ao longo da EN109. 

Presença de áreas de floresta de produção com eucalipto. 

Presença de linha ferroviária – Linha do Norte. 

A área do projeto insere-se nesta SUP. 

SUP3 – Mosaico 

agroflorestal 

Área de floresta com eucaliptal e pinheiro bravo e áreas agrícolas de 

regadio. 

Marcada pela presença da A29. 

Subunidade incluída em grande parte na UP31. 

 

Classificação paisagística 

• Qualidade visual da paisagem (QVP) 

De acordo com as tipologias de uso presentes na área de estudo, atribuíram-se valores 

de qualidade visual apresentados no Quadro 4.15. 

 

Quadro 4.15– Classificação da QVP por tipologia de uso do solo. 

Tipologias de uso do solo QVP 

Indústria 

Muito baixa Rede viária e espaços associados 

Pedreiras 

Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal 

Baixa 
Tecido edificado descontínuo 

Tecido edificado descontínuo esparso 

Espaços vazios sem construção 
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Comércio 

Instalações agrícolas 

Aeródromos 

Instalações desportivas 

Agricultura protegida e viveiros 

Florestas de eucalipto 

Florestas de espécies invasoras 

Outros equipamentos e instalações turísticas 

Média 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio 

Mosaicos culturais e parcelares complexos 

Agricultura com espaços naturais e seminaturais 

Pastagens espontâneas 

Florestas de pinheiro bravo 

Florestas de pinheiro manso 

Matos 

 

O resultado da aplicação desta metodologia encontra-se na Carta P5 no Anexo VI e no 

Quadro 4.16. Verifica-se que na área de estudo ocorrem predominantemente áreas 

de QVP média (45%) associadas essencialmente ao uso florestal com pinheiro bravo e 

áreas agrícolas e a QVP baixa (41%) associada às áreas florestais com eucalipto. A QVP 

muito baixa corresponde a áreas artificiais associadas à indústria e outros espaços 

artificiais (14%), principalmente ao logo da EN109, onde se insere o projeto em 

análise. Não existem áreas consideradas de QVP alta. A área do projeto insere-se 

numa área classificada com QVP muito baixa. 

 

Quadro 4.16 – Classificação da QVP na área de estudo. 

QVP Área (ha) % 

Muito baixa 303,6 14,2 

Baixa 886,1 41,3 

Média 955,3 44,5 

Total 2.145,0 100,0 

 

• Capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) 

A CAVP foi considerada de acordo com o somatório das “bacias visuais” geradas a 

partir de cada um dos potenciais pontos de observação considerados, obtendo-se 

assim a frequência de observação. Para os pontos de observação considerados, num 

total de 221, sendo os observadores localizados nos aglomerados populacionais 

(125 pontos de observação) e na rede viária e ferroviária (96 pontos de observação). 

A partir destes “pontos de observação” foi realizada a simulação da sua “bacia visual”, 

tendo-se verificado que ocorrem num máximo 104 potenciais observadores para uma 

determinada célula. Deste modo, de acordo com o número de potenciais 

observadores, foi realizada uma classificação da CAVP das células (Quadro 4.17). 

 

 

Quadro 4.17 – Classificação da CAVP consideradas. 

N.º de potenciais observadores numa célula CAVP 



 

TUTIGÁS ENERGY, Lda.  11/10/2022 Caracterização da situação de referência  

 

4-48 

0-25 CAVP muito alta 

26-50 CAVP alta 

51-75 CAVP média 

76-104 CAVP baixa 

 

O resultado da aplicação desta metodologia encontra-se no Quadro 4.18 e na Carta 6 

no Anexo VI. A área de estudo apresenta uma CAVP predominantemente muito alta 

(68%) e alta (22%), decorrente do número de observadores em povoações ser reduzido 

e do tipo de relevo presente. Em relação às SUP a que apresenta maior CAVP é a SUP1, 

com CAVP muito alta (92%), seguida da SUP3 em que a CAVP muita alta ocorre em 71% 

da área e a CAVP alta em 26%. A área do projeto insere-se numa área com CAVP alta 

a média. 

 

Quadro 4.18 – Classificação da CAVP na área de estudo. 

CAVP 
Área de estudo  

Área (ha) % 

Muito alta 1.456,7 67,6 

Alta 472,3 21,9 

Média 220,1 10,2 

Baixa 5,4 0,3 

Total 2.154,4 100,0 

 

• Sensibilidade visual da paisagem (SVP) 

A análise da SVP permite verificar que grande parte da área de estudo apresenta uma 

sensibilidade baixa (73% da área de estudo) uma SVP média em 23% da área de estudo, 

a SVP alta é de 3%, ver Carta P7 no Anexo VI. A área do projeto insere-se numa área 

classificada com SVP baixa. 

 

Quadro 4.19 – Classificação da SVP na área de estudo. 

SVP 
Área de estudo  

Área (ha) % 

Baixa 1.568,2 73,2 

Média 499,3 23,3 

Alta 74,8 3,5 

Total 2.142,3 100,0 

 

• Visibilidade 

A instalação encontra-se totalmente vedada (ver registo fotográfico do Anexo III) com 

uma vedação que permite ter visibilidade para o interior da instalação da Tutigás, a 

partir da EN109, nomeadamente para a área de espaço verde e estacionamento. 
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4.7. Qualidade do ar 

 

4.7.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização da qualidade do ar na área do projeto foram considerados os 

seguintes aspetos: 

- Análise dos dados de qualidade das estações de monitorização mais próximas. 

- Identificação das fontes de emissão de poluentes atmosféricos a nível local e 

regional. 

- Identificação dos recetores sensíveis. 

 

O objetivo ambiental é garantir o cumprimento dos valores limite dos poluentes 

atmosféricos definidos na legislação nacional aplicável. 

 

4.7.2. Metodologia 

 

Para a caracterização da qualidade do ar, a nível regional, foi consultado o Relatório 

da Qualidade do Ar da Região Centro de 2019 (CCDRC, 2020) e os dados disponíveis na 

Base de Dados Online sobre a Qualidade do Ar (QualAr). 

 

A estimativa das emissões de poluentes atmosféricos nos concelhos onde se localiza a 

área do projeto teve por base os dados do relatório “Emissões de Poluentes 

Atmosféricos por Concelho 2019” (APA, 2021). 

 

Foi ainda analisada a informação sobre fontes de poluentes atmosféricos através da 

análise do Registo Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes, 

disponibilizado pelo Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SNIAmb) da 

Agência Portuguesa do Ambiente. A nível local, foi realizada uma visita à área de 

implantação do projeto, para identificar as fontes de emissão de poluentes 

atmosféricos existentes na zona envolvente e os potenciais recetores sensíveis. 

 

4.7.3. Caracterização de base 

 

A área do projeto encontra-se inserida na zona “Litoral Noroeste do Baixo Vouga” 

(anteriormente denominada Zona de Influência de Estarreja), área com 

características homogéneas em termos de qualidade de ar, ocupação do solo e 

densidade populacional. Esta zona está dotada de uma estação de monitorização de 

fundo da qualidade do ar – a estação suburbana de Estarreja, localizada a 16 km a 

sudeste da área do projeto. 

 

A estação de Estarreja15 monitoriza, desde 1990, os parâmetros Dióxido de Enxofre 

 
15 Em diferentes períodos, esta estação monitorizou ainda os seguintes parâmetros: níquel, cádmio, chumbo, 
Benzo(a)pireno e arsénio nas PM10; e Compostos Orgânicos Voláteis Totais. 
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(SO2), Monóxido de Azoto (NO), Dióxido de Azoto (NO2), Óxidos de Azoto (NOX), Ozono 

(O3) desde 1997 e Partículas <10 µm (PM10) e < 2,5 µm (PM2,5) desde 2002. 

 

Com base no Relatório da Qualidade do Ar da Região Centro de 2019, apresenta-se de 

seguida a análise dos resultados obtidos na estação de Estarreja. 

 

A estação de Estarreja não registou em 2017 qualquer ultrapassagem aos valores 

limite estabelecidos para o Dióxido de Enxofre para a proteção da saúde humana 

(Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro), quer considerando as médias horárias, 

quer considerando as médias diárias. Também não foi registada, qualquer 

ultrapassagem ao limiar de alerta estabelecido para este poluente. Contudo, a 

estação de Estarreja não registou a taxa mínima legal de recolha de dados em 2019. 

 

Segundo o estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, verifica-

se que foi cumprido o valor limite para a proteção da saúde humana definido para os 

Óxidos de Azoto e não foram registadas excedências ao limiar de alerta. O nível 

crítico para a proteção da vegetação não foi avaliado na estação de Estarreja em 

2019. 

 

Relativamente ao Ozono, na estação de Estarreja não foram registadas ultrapassagens 

ao Valor Limiar de Informação ao Público nem ao Valor Limiar de Alerta. Também não 

foram registadas ultrapassagens ao Valor Alvo de Proteção da Saúde Humana em 2019. 

Relativamente ao Objetivo a Longo Prazo (OLP) para a Proteção da Saúde Humana, 

não foram registados valores superiores a 120 µg/m3. O OLP para a Proteção da 

Vegetação não foi avaliado na estação de Estarreja em 2019. 

 

No que se refere às Partículas em Suspensão PM10, na estação de Estarreja não foi 

ultrapassado o valor limite para a proteção da saúde humana, nem em termos de 

média anual, nem em termos de ultrapassagem do número de casos com médias 

diárias superiores a 50 μg/m3. Relativamente às Partículas em Suspensão (PM2,5), 

os dados recolhidos mostram que não foi ultrapassado o valor alvo estabelecido 

legalmente. 

 

Índice de qualidade do ar 

A classificação do índice de qualidade do ar na zona “Litoral Noroeste do Baixo Vouga” 

(Figura 4.16) revelam que em geral existe uma boa qualidade do ar na região, com 

aumento do número de dias com índice “bom” e a diminuição do número de dias com 

índice “médio”. 
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Fonte: QualAr (consultado em fevereiro de 2022). 

Figura 4.16 – Índice de qualidade do ar na zona Litoral Noroeste do Baixo Vouga em 2020 e 2021. 

 

Fontes de poluição 

Em 2019, na NUT III Região de Aveiro o principal setor responsável pelas emissões de 

gases com efeito de estufa (GEE) foi o setor industrial16, com 51,3% das emissões de 

CO2eq (APA, 2021), seguindo-se os transportes rodoviários (26,4% das emissões de 

CO2eq) e os resíduos17 (6,4%). 

No concelho de Ovar, o setor com maiores emissões de gases com efeito de estufa foi 

o setor dos transportes rodoviários com 50,9% das emissões (110.158 t CO2eq), seguido 

do setor industrial (21,9%), combustão18 (8,3%) e agropecuária19 (8,0%) (APA, 2017). 

 

No Quadro 4.20 apresenta-se a lista das instalações que constituem as maiores fontes 

industriais de poluentes atmosféricos num raio de 10 km na envolvente da área do 

projeto. 

 

 
16 Refinação de Petróleo; Combustão Indústria Transf.; Produção Industrial: Cimento, Cal, Vidro, Ácido Nítrico, Outra 
Indústria Química; Ferro e Aço (Siderurgias); Aplicações de Revestimento; Gases Fluorados; Pasta e Papel; Alimentar e de 
Bebidas; Processamento de Madeira; Outra Produção (APA, 2021). 
17 Deposição de resíduos no solo e queima biogás sem aproveitamento energético; compostagem e digestão anaeróbia; 
incineração de resíduos sem aproveitamento energético; gestão de águas residuais; outros: incêndios em áreas urbanas 
(APA, 2021). 
18 Serviços, Doméstica, Agricultura e Pescas (APA, 2021). 
19 Fermentação Entérica e Gestão de Efluentes pecuários (APA, 2021). 
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Quadro 4.20 – Instalações com registo de emissões e transferências de poluentes, em 2016, num raio de 10 km 

da área do projeto. 

CAE principal Estabelecimento 
N.º 

trab. 

Regime de 

laboração 

Distância à área 

do projeto (km) 

01470-Avicultura 
Aviário Ovorocha 7 

24h/24h 

12 meses 
7,7 (a S) 

Avicita - Comércio de Aves, Lda. 0 Outro 2,8 (a SE) 

10130-Fabricação de produtos à 

base de carne 
Luís Leal & Filhos, S. A. 43 Outro 8,6 (a E) 

10912-Fabricação de alimentos 

para animais de criação (exceto 

para aquicultura) 

SORGAL - Sociedade de Óleos e 

Rações, S.A. - Ovar 
157 

Contínuo 

5 dias por 

semana 

12 meses 

0,84 (a S) 

Ovargado - Soc. Com. e Ind. de 

Alimentos p/a Animais, S.A. 
80 

08h/24h 

12 meses 
1,1 (a S) 

Provimi Iberia, S.A. - unidade 

fabril de Ovar 
92 

08h/24h 

12 meses 
1,1 (a SW) 

17120-Fabricação de papel e de 

cartão (exceto canelado) 

Papeleira Portuguesa, S.A. 55 
24h/24h 

11 meses 
9,3 (a N) 

Oliveira Santos & Irmão, Lda. 23 
24h/24h 

11 meses 
9,7 (a NE) 

17211-Fabricação de papel e de 

cartão canelados (inclui 

embalagens) 

Fábrica de Papel Ponte Redonda, 

S.A. 
143 

24h/24h 

11 meses 
9,4 (a N) 

Fábrica de Papel da Lapa, Lda 43 Outro 9,2 (a N) 

Fábrica de Papel e Cartão da 

Zarrinha, S.A. 
182 Outro 8,4 (a NE) 

24510-Fundição de ferro fundido Metalúrgica Recor, S.A. 100 Outro 9,7 (a E) 

28140-Fabricação de outras 

torneiras e válvulas 

Estabelecimento da Abelheira - 

Fábrica 6 (CIFIAL) 
91 

08h/24h 

11 meses 
7,9 (a NE) 

Estabelecimento da Abelheira - 

Fábrica 5 (CIFIAL) 
63 

08h/24h 

11 meses 
8,0 (a NE) 

29100-Fabricação de veículos 

automóveis 

Toyota Caetano Portugal SA 

Divisão Fabril de Ovar 
200 

08h/24h 

11 meses 
0,85 (a NW) 

37002-Tratamento de águas 

residuais 
ETAR de Espinho - SIMRIA 14 

24h/24h 

12 meses 
9,1 (a NW) 

Fonte: SNIAmb (2017). 

 

Na envolvente próxima do projeto registam-se algumas fontes fixas de poluentes 

atmosféricos: 

- A chaminé de uma empresa de fabricação de moldes de areia (Fotografia 4.5a), 

localizada no terreno contiguo a sul da área do projeto. 

- A saída de exaustão de um restaurante no Retail & Industry Park Olho Marinho 

(Fotografia 4.5b), a cerca de 150 m a noroeste da área do projeto. 
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Fotografia 4.5 – Fontes fixas de poluentes atmosféricos mais próximas da área do projeto: (a) fábrica de moldes 

contígua ao terreno onde se insere o projeto; (b) exaustão de um restaurante no parque industrial de Olho 

Marinho. 

 

Outra fonte de poluentes atmosféricos na envolvente da área do projeto tem origem 

no tráfego rodoviário que circula na EN109, responsável pela emissão de poluentes 

atmosféricos como o monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOX), dióxido de 

enxofre (SO2), hidrocarbonetos e partículas em suspensão.  

 

Recetores sensíveis 

No interior da área do projeto e envolvente imediata não existem recetores sensíveis, 

para além dos trabalhadores afetos às atividades industriais. 

 

Os recetores sensíveis mais próximos são as habitações unifamiliares localizadas no 

aglomerado populacional de Olho Marinho. A mais próxima localiza-se a 356 m em 

linha reta a norte do limite do projeto. 

 

Na direção dos ventos dominantes, os aglomerados mais próximos são Ponte Nova a 

1,3 km a sul e Sobral a 1,5 km a sudeste. O centro da cidade de Ovar localiza-se a 

cerca de 4,0 km a sudoeste da área do projeto. 

 

 

4.8. Clima e alterações climáticas 

 

Na caracterização do clima e alterações climáticas na área de estudo, foram 

considerados os seguintes aspetos: 

- Análise do clima, através do estudo da variação mensal e anual da temperatura, 

precipitação e humidade relativa, velocidade e direção do vento. 

- Vulnerabilidades territoriais com origem nas alterações climáticas. 

- Balanço do carbono da área do projeto. 

 

O objetivo ambiental é diminuir o contributo da instalação para as alterações 
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climáticas. 

 

4.8.1. Metodologia 

 

Para a análise do clima da região foram utilizados os valores das normais 

climatológicas da estação meteorológica de S. Jacinto (Base Aérea) para o período 

1961-1990. Foram também utilizados, sempre que disponíveis, os dados da estação 

climatológica de Aveiro para o período 1981-2010. 

 

Serão apresentados os dados obtidos no âmbito do projeto ClimAdaPT.Local20 (2016), 

que tem como objetivo iniciar um processo contínuo de elaboração de Estratégias 

Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas e a sua integração nas ferramentas 

de planeamento municipal. Para isso será apresentado o diagnóstico efetuado pelo 

concelho de Ílhavo, uma vez que o concelho de Ovar não foi beneficiário desta 

medida. Pelas características territoriais e proximidade, considerou-se este relatório 

válido para o presente estudo. 

 

Caracteriza-se ainda o contributo da instalação nas alterações climáticas através da 

comparação entre o balanço de carbono da propriedade e a estimativa das emissões 

de poluentes atmosféricos apresentadas no relatório “Emissões de Poluentes 

Atmosféricos por Concelho 2019” da APA (2021).  

 

4.8.2. Análise climática 

 

Temperatura do ar 

A temperatura média anual registada na estação de S. Jacinto foi de 14,4ºC, com a 

temperatura média mensal máxima a atingir 18,6ºC em julho. A temperatura média 

mensal mínima foi de 10,0ºC em janeiro. A evolução anual dos valores médios mensais 

da temperatura pode ser observada na Figura 4.17. 

 

Na estação de Aveiro no período mais recente (1981-2010), a temperatura média anual 

foi de 15,6ºC, sendo a temperatura média mensal mais alta de 20,4ºC em agosto, e a 

mais baixa de 10,4ºC em janeiro (ver Figura 4.17). 

 

 
20 https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=118&sub3ref=395 

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=118&sub3ref=395
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Figura 4.17 – Valores médios mensais da temperatura do ar. 

 

Precipitação 

A precipitação média anual observada na estação de S. Jacinto foi de 841 mm e 

distribui-se de uma forma irregular ao longo do ano, sendo dezembro o mês mais 

chuvoso, com 126,8 mm. A estação seca é marcada por valores de precipitação muito 

baixos, com destaque para julho e agosto com 9,4 mm e 10,4 mm, respetivamente. A 

Figura 4.18 representa a variação dos valores médios mensais da precipitação. 

 

 

Figura 4.18 – Valores médios mensais da precipitação. 

 

Na estação de Aveiro para o período 1981-2010, a precipitação média anual foi de 

944 mm, com um período mais chuvoso entre outubro e dezembro (128,8 mm e 

134,5 mm, respetivamente). O mês com menos precipitação continua a ser julho com 

13,5 mm (Figura 4.18). 

 

Humidade relativa 

O padrão anual da humidade relativa registado na estação de S. Jacinto no período 
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1961-1990 é bastante semelhante às 9h e às 18h, com médias de 82,3% e 72,9%, 

respetivamente. São os meses entre março e junho que apresentam os valores mais 

baixos às 9h, e os meses de março e abril às 18h. A evolução anual dos valores médios 

mensais da humidade relativa pode ser observada na Figura 4.19. 

 

 

Figura 4.19 – Valores médios mensais da humidade relativa registados na estação de S. Jacinto. 

 

Vento 

O regime de ventos na estação de S. Jacinto caracteriza-se em termos médios anuais 

(Figura 4.20) pela predominância de ventos de norte (com uma frequência de 21,2% 

e uma velocidade média de 15,5 km/h), seguindo-se o quadrante de sudeste (com 

uma frequência de 16,8% e uma velocidade média de 14,3 km/h). Os períodos de 

calmaria registam uma média anual de 18,2%. A velocidade média anual mais elevada 

é de sudoeste com 21,5 km/h e de sul com 21,2 km/h. 

 

 
Fonte: Adaptado de PMDFCI/Caderno I. 

Figura 4.20 – Rosa dos ventos na estação de São Jacinto. 

 

Em relação à distribuição dos ventos ao longo do ano, verifica-se que o vento é 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

(%)
9h

18h

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Velocidade média (km/h)

Frequência (%)



 

TUTIGÁS ENERGY, Lda.  11/10/2022 Caracterização da situação de referência  

 

4-57 

predominantemente de norte entre dezembro e abril, e de sudeste entre janeiro e 

março. Em termos de velocidade, existe uma uniformidade ao longo do ano, embora 

com um maior peso dos ventos do quadrante sudoeste. 

 

4.8.3. Vulnerabilidades territoriais com origem nas alterações climáticas 

 

No âmbito do projeto ClimAdaPT.Local (2016) foram analisadas as principais 

alterações climáticas projetadas para o concelho de Ílhavo (Quadro 4.21). Pela 

proximidade territorial e semelhanças ambientais e sociais, considera-se que os 

resultados obtidos para o concelho de Ílhavo são aplicáveis ao concelho de Ovar. 

 

Quadro 4.21 – Principais alterações climáticas projetadas para o concelho de Ílhavo até ao final do século XXI. 

Variável climática Sumário Alterações projetadas 

 

 

Diminuição da 

precipitação média anual 

Média anual 

Diminuição da precipitação média anual, podendo variar entre 

6% e 30 % no final do séc. XXI. 

Precipitação sazonal 

Nos meses de inverno não se verifica uma tendência clara 

(podendo variar entre -31% e +17%), projetando-se uma 

diminuição no resto do ano, que pode variar entre 15% e 35% na 

primavera e entre 8% e 31% no outono. 

Secas mais frequentes e intensas 

Diminuição do número de dias com precipitação, entre 11 e 

30 dias por ano. 

Aumento da frequência e intensidade das secas no sul da Europa 

[IPCC, 2013]. 

 

 

Aumento da temperatura 

média anual, em especial 

das máximas 

Média anual e sazonal 

Diminuição da temperatura média anual, entre 1ºC e 4ºC, no final 

do século. Aumento acentuado das temperaturas máximas no 

outono (entre 1ºC e 5ºC). 

Dias muito quentes 

Aumento do número de dias com temperaturas muito altas 

(≥35ºC), e de noites tropicais, com temperaturas mínimas ≥20ºC. 

Ondas de calor 

Ondas de calor mais frequentes e intensas. 

 

 

Subida do nível médio da 

água do mar 

Média 

Aumento do nível médio do mar entre 0,17 m e 0,38 m para 

2050, e entre 0,26 m e 0,82 m até ao final do séc. XXI 

(projeções globais) [IPCC, 2013]. 

Outros autores indicam um aumento que poderá chegar a 

1,10 m em 2100 (projeções globais) [Jevrejeva et al., 2012]. 

Eventos extremos 

Subida do nível médio do mar com impactos mais graves, 

quando conjugada com a sobrelevação do nível do mar 

associada a tempestades (storm surge) (projeções globais) 

[IPCC, 2013]. 

 

 

Aumento dos fenómenos 

extremos de precipitação 

Fenómenos extremos 

Aumento dos fenómenos extremos, em particular de 

precipitação intensa ou muito intensa (projeções nacionais) 

[Soares et al., 2015]. 

Tempestades de inverno mais intensas, acompanhadas de chuva 

e vento forte (projeções globais) [IPCC, 2013]. 

Fonte: ClimAdaPT.Local (2016). 
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No caso particular da subida do nível médio da água do mar, Moreira e Ramos (2016) 

identificaram um deslocamento populacional forçado na sequência das alterações 

climáticas, que consistiu no realojamento de 30 famílias do Bairro dos Pescadores, na 

freguesia de Esmoriz, para uma zona mais estável, com menor ação do mar. 

 

4.8.4. Balanço do carbono 

 

O sequestro de carbono numa área florestal ou agrícola traduz-se na quantidade de 

carbono que é fixado pela vegetação e que pode ser acumulado a longo prazo pelo 

ecossistema (biomassa perene e matéria orgânica do solo) (Correia, 2008; Silva, 2010). 

O balanço anual de carbono no ecossistema, correspondente à Produtividade Líquida 

do Ecossistema (PLE), é quase sempre positivo porque, descontando as perdas 

resultantes da respiração e mortalidade dos tecidos vegetais, o carbono é acumulado 

nos tecidos vegetais de longa duração e no solo (Correia, 2008). 

 

Com base no uso do solo é possível estimar o potencial para sequestro de carbono de 

uma determinada área. No caso presente, apenas parte da área do projeto apresenta 

um coberto vegetal de espécies herbáceas – espaço verde (Fotografia 4.6), não 

existindo atualmente qualquer exemplar arbóreo no seu interior. 

 

 

Fotografia 4.6 – Vista para sudeste da área da propriedade que não apresenta ocupação. 

 

O Quadro 4.22 apresenta a estimativa de sequestro do carbono para a área da 

propriedade onde se insere o projeto. 

 

Quadro 4.22 - Área com potencial para sequestro de carbono e estimativa de sequestro de carbono 

na propriedade onde se insere o projeto. 

Usos do solo com potencial 

para sequestro de carbono 
Área (ha) 

Fator de sequestro (*) 

(t C/ano) 

CO2 sequestrado 

(t CO2/ano) 

Min. Max. Min. Max. 

Herbáceas/ pousio 0,714 1,9 2,1 4,97 5,49 

Fonte: (*) Silva (2010). 

 

Tal como previsto, o potencial para sequestro de carbono da área do projeto é muito 

reduzido. Ainda assim, atendendo às emissões registadas em 2019 no concelho de 
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Ovar (APA, 2021), verifica-se que a área do projeto tal como está permite sequestrar 

cerca de 0,0024% das emissões de GEE, e cerca de 0,0032% das emissões de CO2. A 

área do projeto representa apenas 0,00019% da área do concelho. 

 

 

4.9. Ambiente sonoro 

 

4.9.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização do ambiente sonoro na área do projeto, foram considerados os 

seguintes aspetos: 

- Caracterização acústica – níveis sonoros e fontes de ruído. 

- Análise da suscetibilidade ao ruído da área envolvente. 

 

O objetivo ambiental é manter um ambiente sonoro compatível com os usos 

presentes. 

 

4.9.2. Metodologia 

 

Na caracterização da área envolvente do projeto foi realizada a identificação das 

fontes de ruído presentes e dos potenciais recetores sensíveis. 

 

A caracterização acústica foi realizada através de medições em dois pontos, 

nomeadamente um localizado junto ao recetor sensível mais próximo e o outro na 

instalação da Tutigás (ver localização na Figura 4.21). Os pontos de medição foram 

selecionados por forma a localizarem-se junto do recetor sensível mais próximo e de 

forma a avaliar a influência de fontes de ruído externas à instalação. As medições 

foram efetuadas nos dias 15, 16, 19 e 20 de setembro de 2022, durante os três 

períodos de referência, com a instalação em funcionamento e totalmente parada. O 

equipamento usado nas medições foi o seguinte: 

- Sonómetro Brüel & Kjær 2250 Investigator, Nº Série 2679602. 

- Microfone Brüel & Kjær Type 4189, Nº Série 2662749. 

- Sonómetro Brüel & Kjær 2260 Investigator, Nº Série 2350043. 

- Microfone Brüel & Kjær Type 4189, Nº Série 2385652. 

- Calibrador sonoro Brüel & Kjær Type 4231, Nº Série 2291612. 

- Kestrel 5500, Nº Série 2273301. 

 

As medições foram efetuadas de acordo com a normalização aplicável – NP ISO 

1996:2019, partes 1 e 2, Anexo I do Decreto-Lei n.º 9/2007 e IT 026 RevJ. O relatório 

desta caracterização acústica, encontra-se no Anexo XI. 

 

No âmbito da caracterização foi ainda consultado o mapa de ruído do concelho de 

Ovar (Eco14, 2008). 
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4.9.3. Enquadramento legal 

 

A legislação nacional sobre ruído, consubstanciada pelo Regulamento Geral do Ruído 

(RGR, Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro) prevê a regulação da produção de 

ruído através de valores limite de exposição (Artigo 11º). A classificação das zonas 

sensíveis e mistas é efetuada em função do valor dos parâmetros Lden e Ln, sendo Lden, 

o indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, dado pela fórmula: 
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, em que: 

 

Ld – Indicador de ruído diurno (das 7 às 20 horas); 

Le – Indicador de ruído do entardecer (das 20 às 23 horas); 

Ln – Indicador de ruído noturno (das 23 às 7 horas).  

 

As zonas sensíveis, segundo o RGR, são áreas definidas em plano municipal de 

ordenamento de território como vocacionadas para uso habitacional, ou para escolas, 

hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter 

pequenas unidades de comércio e de serviços destinados a servir a população local, 

tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 

estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno. 

 

As zonas mistas são definidas em plano municipal de ordenamento do território, cuja 

ocupação seja afeta a outros usos, para além dos referidos na definição de zonas 

sensíveis. 

 

Nas zonas sensíveis, têm de ser respeitados os seguintes limites: 

- Lden ≤ 55 dB(A), e 

- Ln ≤ 45 dB(A). 

 

Nas zonas mistas, têm de ser respeitados os seguintes limites: 

- Lden ≤ 65 dB(A), e 

- Ln ≤ 55 dB(A). 

 

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas, os valores limite a respeitar nos 

recetores sensíveis são: 

- Lden ≤ 63 dB(A), e 

- Ln ≤ 53 dB(A). 

 

De acordo com o Artigo 13º do Capítulo III do RGR, a instalação e o exercício de 

atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis 

ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos ao 

cumprimento dos valores limite fixados (Artigo 11º) e ao cumprimento do critério de 
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incomodidade, que se traduz pela “diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído 

ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade ou 

atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq, do ruído residual, diferença que 

não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período entardecer e 3 dB(A) 

no período noturno”. 

 

O valor do nível sonoro contínuo equivalente (LAeq) do ruído ambiente, determinado 

durante a ocorrência do ruído particular, deve ser corrigido de acordo com as 

características tonais ou impulsivas do ruído particular, passando a designar-se por 

nível de avaliação (LAr), aplicando a seguinte fórmula: 

 
21 kKLL AeqAr ++=

 , onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva. 

 

No caso de se verificar que o sinal sonoro em avaliação revela características tonais 

ou exibe características impulsivas, aqueles fatores de correção serão, cada um, de 

3 dB. Caso contrário, serão de 0 dB. 

 

No Anexo I do RGR é estabelecido que à diferença entre o ruído particular corrigido 

(LAr) e o LAeq do ruído residual, estabelecido na alínea b) do n.º 1 do Artigo 13º, deverá 

ser adicionada uma constante corretiva “D” em função da relação percentual entre a 

duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período de 

referência (Quadro 4.23). 

 

Quadro 4.23 – Fator de correção em função da duração acumulada de ocorrência do ruído particular. 

Valor da relação percentual (q) entre a duração acumulada de ocorrência 

do ruído particular e a duração total do período de referência 

Diferencial permitido 

(D) dB(A) 

q ≤ 12,5 % 4 

12,5 % < q ≤ 25 % 3 

25 %< q ≤ 50 % 2 

50 % < q ≤ 75 % 1 

q > 75% 0 

 

4.9.4. Caracterização de base 

 

Na envolvente imediata da área de implantação do projeto, não existem recetores 

sensíveis ao ruído. O recetor sensível mais próximo da área do projeto localiza-se a 

norte a cerca de 355 m em linha reta (ver Fotografia 4.7). Este recetor corresponde 

a uma habitação multifamiliar, inserida no aglomerado populacional de Olho Marinho. 

Entre a área de implantação do projeto e o recetor sensível referido existem unidades 

industriais, pequenas parcelas de floresta de eucalipto e a EN109.  
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Fotografia 4.7 – Recetor sensível mais próximo da área do projeto, junto à EN109. 

 

Na Figura 4.21 apresenta-se a localização do recetor sensível e as respetivas 

coordenadas no sistema WGS84. 

 

 

Figura 4.21 – Localização dos pontos de medição dos níveis sonoros e coordenadas em WGS84 do recetor sensível 

mais próximo da área do projeto. 
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As principais fontes de ruído na envolvente da área do projeto têm origem nos veículos 

que circulam na rede rodoviária local, nomeadamente na EN109. Contribuem também 

para o ambiente acústico as unidades industriais, de comércio e logística, existentes 

na envolvente e o tráfego associado ao seu funcionamento. 

 

No Quadro 4.24 apresentam-se os valores dos indicadores de ruído diurno, entardecer 

e noturno, determinados com base nos níveis sonoros registados nos três períodos de 

referência com o Centro Logístico da Tutigás Energy parado, que corresponde à 

situação de referência. 

 

Quadro 4.24 – Valores dos indicadores de ruído diurno, entardecer e noturno, com o Centro Logístico 

da Tutigás Energy parado. 

Ponto de medição 
Indicadores de ruído 

Diurno (Ld) Entardecer (Le) Noturno (Ln) 

Ponto P1 62,1 59,8 58,9 

Ponto P2 67,5 66,3 64,2 

 

O Município de Ovar já efetuou a classificação oficial de zonas sensíveis e mistas. No 

interior da área do projeto não existem áreas classificadas (ver Anexo VII). A área 

classificada mais próxima da área do projeto é a zona mista de Olho Marinho, a cerca 

de 355 m a norte, onde está identificada uma zona de conflito acústico igual ou 

superior a 5 dB(A) ao longo da EN109. 

 

A comparação dos valores de Lden e Ln (Quadro 4.25) com os limites sonoros definidos 

pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, mediante o zonamento acústico 

definido no PDM de Ovar, permite verificar que os níveis sonoros nos pontos de 

medição não são compatíveis com os níveis de exposição máxima estabelecidos 

legalmente para zonas mistas [Lden<65 dB(A) e Ln<55 dB(A)]. 

 

Quadro 4.25 – Valores de Lden e Ln nos pontos de medição na situação de referência e zonamento 

acústico. 

Ponto de medição Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) Zonamento acústico 

Ponto P1 66 59 
Zona mista 

Ponto P2 71 64 

 

Constata-se assim que a área de estudo, e o recetor sensível em particular, se 

encontram sobre a influência de níveis sonoros relevantes de uma fonte de ruído 

independente do Centro Logístico da Tutigás Energy. Essa fonte é o tráfego que circula 

na EN109, cuja contagem durante as medições foi a que consta no Quadro 4.26. 

 

Quadro 4.25 – Contagens de tráfego durante as medições dos níveis sonoros da situação de referência 

(com o Centro Logístico da Tutigás Energy parado). 

Veículos por hora Diurno (Ld) Entardecer (Le) Noturno (Ln) 

Ligeiros 683 328 149 

Pesados 49 13 15 

Motociclos 7 3 2 
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4.10. Socioeconomia 

 

4.10.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização socioeconómica da zona de influência do projeto, foram 

considerados os seguintes aspetos: 

- População. 

- Evolução e estrutura da população ativa. 

- Estrutura da atividade económica. 

- Atividades no local e envolvente. 

 

O objetivo ambiental é melhorar as condições sociais e económicas na área de 

influência do projeto. 

 

4.10.2. Metodologia 

 

Atendendo às características do projeto e à sua inserção geográfica, considera-se 

relevante a potencial interferência com os aspetos populacionais, a alteração de 

utilização dos espaços envolventes e a influência na economia local através da 

utilização de mão-de-obra. Foram recolhidos os dados estatísticos do concelho de 

Ovar e da NUT III Região de Aveiro21 recorrendo ao Instituto Nacional de Estatística 

(INE). Sempre que disponíveis, são apresentados os dados provisórios do Censos de 

2021. 

 

A informação foi depois tratada com o objetivo de efetuar um enquadramento 

relevante para a caracterização do meio socioeconómico suscetível de sofrer 

alteração, decorrente da implementação do projeto. 

 

4.10.3. Caracterização de base 

 

População 

O concelho de Ovar apresentava, em 2021, uma massa demográfica de 

54.968 habitantes, o que representa 15% da população da Região de Aveiro, onde se 

insere. 

 

Relativamente à dinâmica demográfica (Quadro 4.24), verifica-se que entre 2011 e 

2021 o concelho apresentou uma ligeira diminuição populacional, em linha com a 

Região de Aveiro. Na freguesia onde se insere o projeto a diminuição foi ligeiramente 

maior, mas também reduzida quando comparado com a Região Centro. O concelho de 

 
21 Em 2013, ocorreu uma alteração das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, tendo a sub-região (NUT III) Baixo 
Vouga, onde se insere a área do projeto, passado a designar-se Região de Aveiro, e a excluir o concelho da Mealhada, que 
passou a estar incluído na Região de Coimbra (INE, 2022). 
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Ovar é a unidade territorial analisada com maior densidade populacional. 

Quadro 4.24 – Evolução da população residente. 

 
População residente (hab) Variação (%) Densidade populacional 

2021 (hab./km²)* 2011 2021 2011/2021 

Região Centro 2.327.755 2.227.567 -4,3 78,1 

Região de Aveiro 370.394 367.490 -0,8 217,1 

Concelho de Ovar 55.398 54.968 -0,8 372,2 

União das freguesias de Ovar, 

São João, Arada e São Vicente 

de Pereira Jusã 

29.765 29.436 -1,1 340,7 

Nota: (*) Considerando a população residente em 2021 e as áreas das unidades territoriais fornecidas pela CAOP2020. 

Fonte: INE (2012 e 2021). 

 

O índice de envelhecimento no concelho de Ovar em 2020 foi estimado em 166,1, 

inferior aos valores registados na Região de Aveiro (173,2) e na Região Centro (206,8). 

 

Outros indicadores socio-populacionais na área do projeto evidenciam que o concelho 

de Ovar está de uma forma geral em consonância com as unidades territoriais onde 

se insere (Quadro 4.25). Destaque negativo para a taxa de escolarização secundária 

no concelho de Ovar que é bastante baixa, e para a taxa de desemprego no concelho 

que aumentou, apesar de se encontrar na mesma ordem de grandeza do valor pré-

pandémico, ao contrário da Região de Aveiro, em que o desemprego diminuiu. 

 

Quadro 4.25 - Indicadores socio-populacionais nas unidades territoriais onde se insere o projeto. 

 
Beneficiários 

do RSI (2020) 

Desemprego registado Médicos por 

1.000 hab 

(2019) 

Taxa de escolarização 

secundária 

(2019/2020) 
jan. 2020 jan. 2022 Var. % 

Região Centro 38.696 42.894 43.971 +2,5 5,3 123,2 

Região de Aveiro 6.565 9.304 8.883 -4,5 3,8 124,1 

Concelho de Ovar 1.283 1.652 1.680 +1,7 3,9 89,1 

Fonte: INE (2022) e IEFP (2022). 

 

Evolução e estrutura da população ativa 

No que diz respeito à população ativa (Figura 4.22), verifica-se em todas as unidades 

territoriais, exceto na Região Centro, que o setor secundário está em maioria, 

seguindo-se o setor terciário económico. Na Região Centro esta predominância 

inverte-se. 
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Fonte: INE (2012). 

Figura 4.22 – População residente ativa empregada segundo os setores de atividade, em 2011. 

 

No que respeita à taxa de atividade (Quadro 4.26), verifica-se que o concelho de Ovar 

tem uma taxa de atividade ligeiramente superior à taxa registada nas restantes 

unidades territoriais. Apenas a freguesia de São João apresenta uma taxa de atividade 

inferior à média regional. 

 

Quadro 4.26 – População ativa e taxa de atividade em 2011. 

 
População ativa (N.º) Taxa de atividade (%) 

Total H M Total H M 

Região Centro 1.056.225 553.200 503.025 45,4 49,8 41,4 

Região de Aveiro21 190.085 99.057 91.028 48,6 53,0 44,7 

Concelho de Ovar 27.778 14.444 13.334 50,1 54,2 46,4 

Ovar 9.006 4.561 4.445 50,4 53,5 47,6 

São João 2.949 1.559 1.390 47,0 51,6 42,7 

Arada 1.630 891 739 49,1 55,7 43,0 

São Vicente de Pereira 

Jusã 
1.143 592 551 49,4 53,1 45,8 

União de Freguesias de 

Ovar, São João, Arada e 

São Vicente de Pereira 

Jusã 

14.728 7.603 7.125 49,0* 53,5* 44,8* 

Nota: (*) Valor médio das freguesias que a compõem. Fonte: INE (2012). 

 

A comparação da evolução de taxa de atividade e de crescimento da população 

(Quadro 4.27) mostra que, quer ao nível concelhio, quer ao nível da freguesia, a 

população residente aumentou, mas diminuiu a taxa de atividade. 
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Quadro 4.27 - Variação da população ativa e da população residente entre 2001 e 2011. 

 Variação da população ativa Variação da população residente 

Região Centro -1,1% -0,9% 

Região de Aveiro -0,3% +1,3% 

Ovar -2,3% +0,4% 

União de Freguesias de 

Ovar, São João, Arada e 

São Vicente de Pereira Jusã 

-3,3% +0,2% 

Fonte: INE (2002 e 2012). 

 

Estrutura da atividade económica 

A análise do número de empresas segundo a CAE-REV3, em 2019 (Quadro 1 no 

Anexo VIII), permite constatar a semelhança entre o concelho de Ovar e a Região de 

Aveiro quanto aos setores com maior número de empresas, no qual se destaca o setor 

do “comércio por grosso e a retalho e reparação de veículos automóveis e motociclos” 

(G) e o setor das “atividades administrativas e dos serviços de apoio” (N). 

 

Relativamente ao pessoal ao serviço das empresas (Quadro 2 do Anexo VIII), o setor 

que mais emprega no concelho de Ovar é o setor das “indústrias transformadoras” 

(C), seguido do “comércio por grosso e a retalho…” (G). Estes dois setores empregam 

mais de metade das pessoas empregadas no concelho (64,8%). 

 

A análise do volume de negócios (Quadro 3 do Anexo VIII) indica que, no concelho de 

Ovar, voltam a ser os setores das “indústrias transformadoras” (C), seguido do 

“comércio por grosso e a retalho…” (G), aqueles que geram maiores rendimentos. 

Estes setores representaram, em 2019, 90% dos rendimentos gerados no concelho. 

 

A distribuição do valor acrescentado bruto (Quadro 4 do Anexo VIII) é semelhante à 

do volume de negócios. 

 

Os setores cujos dados são confidenciais representam cerca de 0,1% ao nível do 

concelho, pelo que não foram analisados em separado. 

 

Atividades no local e na envolvente 

Construções e núcleos populacionais 

Na área do projeto e na envolvente imediata não existem edifícios de habitação. Os 

edifícios de habitação mais próximos encontram-se no aglomerado populacional de 

Olho Marinho, a cerca de 350 m a norte. Na envolvente da área do projeto existem 

edifícios de estabelecimentos comerciais abertos ao público, estabelecimentos 

hoteleiros/ restauração e instalações industriais (Figura 4.23). 
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Figura 4.23 – Tecido edificado na envolvente da área do projeto. 

 

Turismo 

Na freguesia onde se localiza o projeto existem 7 empreendimentos turísticos e 

114 unidades de alojamento local (SIGTUR, 2022).  

 

Destes, o mais próximo corresponde a um empreendimento turístico (hotel) com 

42 unidades de alojamento (84 utentes), que se encontra a cerca de 1.600 m a norte 

do limite do projeto. 

 

Equipamentos 

Na envolvente imediata do projeto não existem equipamentos de utilização coletiva. 

 

De acordo com o PDM de Ovar, num raio de 2 km existe um museu e uma biblioteca, 

inseridos no aglomerado populacional de Arada, para além de um campo de jogos 

considerado no PDM de Ovar como “equipamento desportivo – grande campo de 

jogos”. 
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Regista-se ainda a presença do Hospital Dr. Francisco Zagalo, que se localiza na cidade 

de Ovar a cerca de 9 min (5,5 km) de distância da área do projeto. As entidades 

responsáveis pela segurança pública e socorro da população em caso de acidente 

grave são as que constam no Quadro 4.28.  

 

Quadro 4.28 – Entidades responsáveis pela segurança pública e socorro da população. 

Entidade Localização 
Distância à área do projeto* 

(duração da deslocação) 

PSP – Polícia de Segurança 

Pública 

Rua Dr. José Falcão n.º 11 

3880-205 OVAR 

4,9 km 

(10 min) 

GNR – Guarda Nacional 

Republicana 

Rua Irmãos Oliveira Lopes 

3880-192 OVAR 

5,2 km 

(10 min) 

Bombeiros Voluntários 
Rua Dr. Manuel Arala n.º 145 

3880-206 OVAR 

5,1 km 

(8 min) 

Força Aérea Portuguesa – 

Aeródromo de Manobra N.º 1 

Rua da Base Aérea 

Maceda 

3885-718 OVAR 

~5,4 km 

(~9 min) 

Nota: (*) Estes dados apenas indicam a distância estimada de acordo com o Google Maps® e não a distância/ tempo de 

resposta da entidade. 

 

Acessos locais e caminhos 

O acesso à área do projeto é realizado diretamente pela estrada nacional EN109 

(km30,8). 

 

As vias de comunicação mais importantes existentes na envolvente da área do projeto 

são a autoestrada A29, com um tráfego médio diário mensal de 12.387 veículos 

(sublanço Arada - Maceda)22, a estrada nacional EN109, com um tráfego médio anual 

de 9.631 veículos23, e a Linha ferroviária do Norte, onde passam cerca de 100 

composições de passageiros por dia24,25. 

 

Relativamente a interfaces de transporte de passageiros, existem paragens de 

transporte rodoviário nos aglomerados populacionais de Olho Marinho, Arada e Ovar. 

Encontra-se também a nordeste de Olho Marinho a estação de serviço de Ovar na 

autoestrada A29. Associado à linha ferroviária, não existem estações nem apeadeiros 

na proximidade da área do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Média no ano de 2021 (IMTT, 2022). 
23 Total geral na EN109 ao km37,8 (EP, 2006). 
24 Estimado com base nos horários de comboios de passageiros em https://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios 
25 De acordo com o Mapa de Ruido da Linha ferroviária do Norte, fazem o percurso Azambuja – Porto Campanhã cerca de 
59.020 comboios por ano. 

https://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios
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4.11. Saúde humana 

 

4.11.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização da saúde humana da zona de influência do projeto, foram 

considerados os seguintes aspetos: 

- Serviços de saúde primários. 

- População utente. 

- Principais causas de morte da população na área de estudo. 

- Saúde dos profissionais do setor. 

 

O objetivo ambiental é não afetar a saúde humana da população residente na área 

de influência do projeto. 

 

4.11.2. Metodologia 

 

No âmbito da caracterização da saúde humana, foram identificadas as entidades que 

prestam os serviços de saúde primários à população da área de estudo, e caracterizada 

a população utente desses serviços, recorrendo a dados estatísticos do concelho de 

Ovar, bem como a dados descritivos disponibilizados pela Administração Regional de 

Saúde do Centro. 

 

Foram recolhidos dados estatístico do Instituto Nacional de Estatística (INE) para 

caracterizar as principais causas de morte dos residentes neste concelho. 

 

Foi ainda feita uma análise bibliográfica sobre riscos relativos à saúde dos profissionais 

do setor. 

 

4.11.3. Caracterização de base 

 

A área do projeto está abrangida pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do 

Baixo Vouga, que agrega os concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, 

Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos26. 

 

De acordo com o Perfil Local de Saúde 2018, o ACeS do Baixo Vouga (Quadro 4.29) 

apresenta um índice de envelhecimento inferior à unidade de saúde regional onde se 

insere, em linha com a média nacional. A taxa bruta de natalidade, bem como o índice 

sintético de fecundidade, tem uma relação oposta – no ACeS do Baixo Vouga é superior 

à unidade de saúde regional, mas inferior à média nacional. 

 

 
26 https://www.arscentro.min-saude.pt/microsites/psaude2018/PeLS2018_A23.htm 

https://www.arscentro.min-saude.pt/microsites/psaude2018/PeLS2018_A23.htm
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A esperança de vida à nascença no ACeS do Baixo Vouga apresenta o melhor valor das 

unidades de saúde onde se insere relativamente aos homens (78,6 anos), mas o pior 

valor para as mulheres (84,4 anos). 

 

Em termos de nascimentos em mulheres em idade de risco (Quadro 4.29), o ACeS do 

Baixo Vouga apresenta o pior valor para mulheres com menos de 20 anos (3,0), mas o 

melhor valor para mulheres com mais de 35 anos (29,3). 

 

Para os indicadores que constituem os determinantes de saúde (Quadro 4.29), o ACeS 

do Baixo Vouga só não tem o pior valor no abuso crónico de álcool, onde regista uma 

percentagem ligeiramente inferior à unidade de saúde regional onde se insere. 

 

As taxas de mortalidade infantil, neo e perinatal são mais baixas no ACeS do Baixo 

Vouga do que nas unidades de saúde onde se insere (Quadro 4.29). 

 

Quadro 4.29 – Resumo dos principais indicadores de saúde pública no ACeS do Baixo Vouga. 

 
Fonte: Perfil Local de Saúde 2018 do ACeS do Baixo Vouga:  

       

 

A Unidade de Saúde Familiar (USF) São João de Ovar, localizada na povoação de São 

João de Ovar, é constituída por 5 médicos, 4 enfermeiros, 1 interno e 3 secretários 

clínicos (BI-CSP27, 2020). Em fevereiro de 2022, estavam inscritos 8.847 utentes, dos 

quais 99,9% tinham médico de família. Dos utentes inscritos nesta unidade de saúde, 

1.476 são mulheres em período fértil (15 a 49 anos). 

 

A estrutura etária dos utentes inscritos nesta unidade de saúde era a que se apresenta 

na Figura 4.24. Na USF São João de Ovar a estrutura etária evidencia o 

 
27 Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários, consultado em março de 2022: https://bicsp.min-
saude.pt/pt/biufs/2/20019/2011793/Pages/default.aspx 

https://bicsp.min-saude.pt/pt/biufs/2/20019/2011793/Pages/default.aspx
https://bicsp.min-saude.pt/pt/biufs/2/20019/2011793/Pages/default.aspx
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envelhecimento da população, onde o índice de dependência de idosos é de 36,94%, 

enquanto o índice de dependência de jovens é de 19,1%. 

 

 
Fonte: BI-CSP (2020). 

Figura 4.24 – Pirâmide etária dos utentes inscritos na USF São João de Ovar em fevereiro de 2022. 

 

Em 2019, as principais causas de morte no concelho de Ovar foram as doenças do 

aparelho circulatório, seguido dos tumores (neoplasmas) malignos. As doenças do 

aparelho respiratório e as doenças cérebro-vasculares apresentam também uma 

percentagem considerável entre as causas de morte no concelho de Ovar (ver 

Quadro 4.30). Destacam-se ainda as seguintes causas de morte que apresentam uma 

percentagem no concelho de Ovar superior ao dobro da registada na Região de Aveiro: 

- Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários 

(1,1%). 

- Tuberculose (0,4%). 

- Melanoma maligno da pele (0,4%). 

- Malformações congénitas do aparelho circulatório (0,2%). 

- Envenenamento (intoxicação) acidental por drogas, medicamentos e substâncias 

biológicas (0,2%). 

- Homicídios e lesões provocadas intencionalmente por outras pessoas (0,2%). 

 

Quadro 4.30 – Óbitos de residentes no concelho de Ovar e na Região de Aveiro e respetiva causa de morte em 

2019. 

Causas de morte 
Região de 

Aveiro 

Concelho de 

Ovar 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 2,0% 2,6% 

Tuberculose 0,1% 0,4% 

Doenças pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] 0,2% 0,4% 

Tumores (neoplasmas) 25,3% 26,6% 
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Causas de morte 
Região de 

Aveiro 

Concelho de 

Ovar 

Tumores (neoplasmas) malignos 24,8% 26,4% 

Tumor (neoplasma) maligno do lábio, cavidade bucal e faringe 0,9% 1,7% 

Tumor (neoplasma) maligno do esófago 0,3% 0,2% 

Tumor (neoplasma) maligno do estômago 2,2% 3,4% 

Tumor (neoplasma) maligno do cólon 1,9% 1,7% 

Tumor (neoplasma) maligno (neoplasma) da junção rectossigmoideia, recto, ânus e 

canal anal 
1,1% 0,9% 

Tumor (neoplasma) maligno do fígado e das vias biliares intra-hepáticas 1,0% 1,3% 

Tumor (neoplasma) maligno do pâncreas 1,2% 1,7% 

Tumor (neoplasma) maligno da laringe, da traqueia, dos brônquios e dos pulmões 3,6% 3,2% 

Melanoma maligno da pele 0,2% 0,4% 

Tumor (neoplasma) maligno da mama 1,9% 1,9% 

Tumor (neoplasma) maligno do colo do útero 0,3% 0,4% 

Tumor (neoplasma) maligno de outras partes e de partes não especificadas do útero 0,3% 0,6% 

Tumor (neoplasma) maligno do ovário 0,3% 0,2% 

Tumor (neoplasma) maligno da próstata 1,5% 0,6% 

Tumor (neoplasma) maligno do rim, excepto pelve renal 0,3% 0,4% 

Tumor (neoplasma) maligno da bexiga 0,8% 0,4% 

Tumor (neoplasma) maligno do tecido linfático e hematopoético e tecidos 

relacionados 
2,6% 2,3% 

Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários 0,4% 1,1% 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 4,4% 6,0% 

Diabetes mellitus 3,6% 4,9% 

Transtornos mentais e comportamentais 4,8% 5,5% 

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool 0,1% - 

Dependência de drogas (toxicomania) 0,1% - 

Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos 3,3% 2,8% 

Doenças do aparelho circulatório 31,0% 27,2% 

Doenças isquémicas do coração 4,9% 4,7% 

Outras doenças cardíacas (excepto transtornos valvulares não-reumáticos e doenças 

valvulares) 
10,2% 6,4% 

Doenças cérebro-vasculares 10,7% 9,8% 

Doenças do aparelho respiratório 11,7% 12,8% 

Gripe (Influenza) 0,3% 0,2% 

Pneumonia 5,1% 5,3% 

Doenças crónicas das vias aéreas inferiores 1,7% 2,6% 

Asma e estado de mal asmático 0,1% - 

Doenças do aparelho digestivo 4,0% 3,2% 

Úlcera gástrica, duodenal, péptica de localização não especificada e gastrojejunal 0,1% 0,2% 

Doenças crónicas do fígado 1,0% 1,1% 

Doenças da pele e do tecido celular subcutâneo 0,5% 0,4% 

Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo 0,6% 0,4% 

Artrites reumatóides e artroses 0,1% - 

Doenças do aparelho geniturinário 2,8% 1,9% 

Doenças do rim e ureter 2,1% 1,1% 

Algumas afecções originadas no período perinatal 0,1% - 

Malformações congénitas, deformidades e anomalias cromossómicas 0,2% 0,4% 

Malformações congénitas do aparelho circulatório 0,1% 0,2% 

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório não 

classificados em outra parte 
4,9% 4,3% 

Outras mortes súbitas de causa desconhecida, mortes sem assistência, outras causas 

mal definidas e as não especificadas 
2,7% 3,8% 

Causas externas de lesão e envenenamento 3,9% 4,9% 

Acidentes 1,9% 1,9% 
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Causas de morte 
Região de 

Aveiro 

Concelho de 

Ovar 

Acidentes de transporte 0,6% 1,1% 

Quedas acidentais 0,6% - 

Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente 0,9% 1,3% 

Homicídios e lesões provocadas intencionalmente por outras pessoas 0,1% 0,2% 

Lesões em que se ignora se foram acidental ou intencionalmente infligidas 0,9% 1,1% 

Notas: “-” sem óbitos registados em 2019. As seguintes causas de morte não registaram óbitos em nenhuma das unidades territoriais 

analisadas – infeção meningocócica; meningites; complicações da gravidez, parto e puerpério; síndrome de morte súbita do lactente. 

Fonte: Adaptado de INE (2022). 

 

Saúde dos profissionais do setor do comércio por grosso de produtos petrolíferos 

A operação em segurança de uma estação de enchimento de produtos petrolíferos 

requer um conhecimento especializado, e os funcionários envolvidos no processo 

deverão ser devidamente qualificados (Linde, 2021). 

 

Um dos riscos a que os trabalhadores deste setor estarão sujeitos é o de formação de 

atmosferas explosivas. O Decreto-Lei n.º 236/2003, de 30 de setembro, define as 

condições mínimas que deverão existir nos postos de trabalho com a possibilidade de 

se formarem atmosferas explosivas. As áreas mais perigosas em relação ao risco de 

explosão são (entre outros) os armazéns de garrafas de propano. Se não for possível 

evitar a formação de atmosferas explosivas, deverá evitar-se a ignição destas, 

nomeadamente controlando a existência de superfícies quentes, chamas, faíscas 

mecânicas, instalações e correntes elétricas, raios, campos eletromagnéticos, 

radiação ionizante, ultrassons, compressão adiabática/ ondas de choque/fluxo de 

gases e reações químicas relevantes (Santos, 2021). 

 

Prestes et al. (2021) concluíram que os sintomas mais prevalentes em gasolineiros 

foram as cervicalgias, dores na anca/membros inferiores e lombalgias. Foram 

verificadas alterações auditivas em 30% destes profissionais e verificou-se correlação 

entre idade e qualidade de vida no trabalho. Acredita-se que as algias (dor sem lesão) 

dos gasolineiros possam ser consequência da postura em pé prolongada e também 

falta de atividade física; sintomas que poderiam ser minimizados pela adoção de 

medidas ergonómicas. 

 

Em termos de medidas de proteção coletiva, pode-se recomendar aa existência de 

apoio mecânico para manusear as cargas, acesso a bancos altos que permitissem 

alternar entre sentado e de pé (nas tarefas em que tal é possivel), uso de materiais 

de construção que atenuem o ruído, instalação de cobertura parcial (que atenue a 

radiação ultravioleta mas não aumente a exposição a agentes químicos) e organização 

de serviço de lavandaria profissional para as fardas. A nível de equipamentos de 

proteção individual poder-se-á realçar a existência de farda, calçado com biqueira de 

aço, máscara e luvas (Santos e Almeida, 2017). 
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4.12. Património arqueológico 

 

4.12.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

A caracterização do património arqueológico foi efetuada tendo em vista a 

identificação de elementos patrimoniais relevantes. 

 

O objetivo ambiental para o Património Arqueológico é salvaguardar eventuais 

elementos patrimoniais. 

 

4.12.2. Metodologia 

 

Como trabalho inicial foi realizada uma procura de dados nos sites de pesquisa de 

Património como no SIPA - Sistema de Informação para o Património Arquitetónico 

(www.monumentos.pt), no Portal do Arqueólogo 

(http://arqueologia.patrimoniocultural.pt), bem como consulta do Plano Diretor 

Municipal de Ovar (PDM). 

 

Dado o raio de intervenção ser especificamente localizado, foi realizada uma 

prospeção na área de implantação do Centro Logístico da Tutigás Energy, restringindo-

se dessa forma a Área de Estudo (AE) a este espaço, definida como a Área de 

Incidência Direta do Projeto.  

 

Como Área de Incidência Indireta do Projeto, considerou-se o espaço na envolvente à 

Área de Estudo, nomeadamente as áreas correspondentes à União de Freguesias de 

Ovar, S. João, Arada e S. Vicente de Pereira Jusã, do concelho de Ovar. 

 

O procedimento de estudo e prospeção encontra-se ao abrigo da Lei de Bases do 

Património Cultural (Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro) onde se encontra consagrado 

o “Dever de preservação, defesa e valorização do património cultural” (artigo 11º) e 

a sua classificação e inventariação como formas de proteção (artigo 16º). Acha-se 

ainda de acordo com o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decreto-lei n.º 

164/2014, de 4 de novembro, que revogou o Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de julho), 

onde é explicito que estes detêm um carácter preventivo, devendo ser realizados «[…] 

no âmbito de trabalhos de minimização de impactes devidos a empreendimentos 

públicos ou privados, em meio rural, urbano ou subaquáticos» (artigo 3º do Anexo I do 

referido decreto–lei, categoria C). 

 

Relativamente ao trabalho de campo, este foi realizado em junho de 2019 através da 

realização de uma prospeção nas áreas a intervir, acima referidas. Este procedimento 

consiste na observação direta do terreno que deverá ser percorrido, seguindo o 

http://www.monumentos.pt/
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/
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método field walking, auxiliado pela leitura da Carta Militar de Portugal C.M.P (escala 

1:25.000), folha n.º 153 e pela fotografia aérea do Google Earth (2018). 

 

O relatório dos trabalhos arequeológicos foi submetido à apreciação da DRCC, tendo 

o mesmo sido aprovado a 5 de fevereiro de 2021 – ver ofício no Anexo IX do presente 

documento. 

 

4.12.3. Caracterização de base 

 

A ocupação humana das terras do concelho de Ovar remonta à pré-história, como o 

comprovam a existência de vestígios associados a uma mancha de ocupação dessa 

época, detetados em Amieira, na União de Freguesias de Ovar, S. João de Ovar, Arada 

e S. Vicente de Pereira Jusã. Existe também um conjunto de topónimos que poderão 

indiciar a ocupação deste território em épocas muito recuadas, como Arca Pedrinha, 

Monte das Mamoas ou Mamoa. 

 

A partir da Idade do Bronze e durante a Idade do Ferro verificou-se, entre o Douro e 

o Vouga, o aparecimento de vários povoados edificados no topo dos cabeços que, 

grosso modo, se irão manter até ao período Romano, como foi o caso, eventualmente, 

de “Cabanões”, na região de Ovar (Idem, Ibidem: 29). 

 

Nas terras do concelho passaria uma via romana, que seria uma Variante da Via XVI 

pela orla costeira, e que ligaria Porto (CALE) - Cabeço do Vouga (TALABRIGA) per loca 

marítima, atravessando as freguesias de Esmoriz, próximo da necrópole tardo-romana 

de Chão do Grilo, Cortegaça, Arada, S. João de Ovar, Válega, próximo da Necrópole 

de Valegia, em Pereira Jusã e Avanca28.  

 

As primeiras referências históricas a Ovar, surgem em 922, nas quais se faz referência 

ao porto de “Obal”. Com o recuo da costa, o porto ganhou uma posição estratégica 

nas rotas comerciais entre Porto e Aveiro. É provável que no início fosse apenas um 

porto de mar e de pesca, sem população residente, mas animado, devido ao comércio 

e extração de sal. No séc. X, o centro administrativo, situado na Villa de Cabanones, 

atual lugar de Cabanões, a cerca de 3 km do porto de Ovar, integrava as Villas de 

Muradones, Sancto Donato (Idem, Ibidem: 30). 

 

Eventualmente, as primeiras edificações da urbe da Villa de Ulvar (Ovar), terão 

surgido em finais do séc. X, construídas acima do nível das cheias dos rios, nas zonas 

mais elevadas das colinas, constituídas por cordões de dunas em forma de espinha. 

 

O núcleo urbano de Ovar, parece ter tido origem no agrupamento de “cabaneiros”, 

constituído por pessoas (que viviam em “cabanas”) e que ganhavam a vida no trabalho 

 
28 Informação retirada de: http://www.viasromanas.pt/#porto_marnel. 
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rural como jornaleiros ou exerciam outras atividades, mas como homens livres, sem 

terra, nem senhor (Idem, Ibidem: 30). 

 

Ao longo dos séculos XI, XII e XIII, o assoreamento do cordão litoral atlântico permitiu 

criar um canal de navegação segura na Ria, diminuindo o tempo de viagem das 

embarcações. Contudo, a redução do caudal traduziu-se na diminuição da exploração 

do sal na zona de Ovar - deixando de existir no século XVII. Constatou-se, entretanto, 

que a via terrestre entre Porto e Aveiro e a sua recente variante aquática de Ovar até 

Aveiro complementavam-se como importantes rotas comerciais na região, durante o 

período da Idade Média. 

 

No séc. XVI, a Vila de Cabanones, com uma reduzida influência local, funde-se com 

Ovar, transitando assim o centro administrativo para a zona poente desta jovem e 

dinâmica urbe.  

 

A partir do século XVI, a vitalidade do Cais da Ribeira veio reforçar a posição 

estratégica da urbe de Ovar em toda a região, quanto ao transporte, armazenamento 

e distribuição de sal proveniente de Aveiro. Até ao último quartel do séc. XIX, grande 

parte do fluxo comercial e o transporte de passageiros, entre o Norte e Aveiro passava 

por Ovar. A viagem de barco pela Ria, entre Ovar e Aveiro, era mais segura além de 

necessitar de menos tempo do que por terra.  

 

Em 1514, quando se consolidam as estruturas sociais e se acentuam as potencialidades 

económicas do aglomerado, D. Manuel concedeu foral a Ovar. O feliz enriquecimento 

da Vila já não era somente ditado pela rota comercial interna, mas pelas novas 

“tecnologias” ou capacidades que o comércio externo e a sociedade moderna 

possibilitavam. Entre os séculos XVI e XVIII, a recolha de moliço na Ria (para 

fertilização das terras de uma vasta área circundante), a exploração da nova cultura 

do milho, o desenvolvimento da pesca fluvial e marítima, diversificaram as atividades 

laborais refletindo-se paralelamente no crescimento populacional da urbe de Ovar 

(Idem, Ibidem: 34). 

 

Na última década do século XVI, surgiu uma nova igreja, fora do centro do núcleo da 

vila de Ovar, que rapidamente ganhou importância institucional relativamente à 

primitiva matriz situada em Cabanões. A partir desta época, proliferou a construção 

de pequenos “palacetes de famílias” e instalaram-se vários cruzeiros e capelas. Em 

finais do séc. XVIII, a Vila apresentava um conjunto de centralidades definidas pelas 

praças da urbe, interligadas pelos principais eixos e pontes.  

 

Ainda, durante o século XVIII, formou-se um núcleo piscatório, de atividade sazonal, 

no Furadouro, na costa litoral (tendo sido destruído o esboço original pelo maremoto, 

no terramoto de 1755). A ligação da urbe ao Furadouro ganhou importância 

estratégica, no século XIX, com o abastecimento e comércio do peixe para o interior 
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do País. Apesar da migração da população piscatória da vila para o litoral, as 

comunidades de pescadores das periferias de Ovar consolidaram os bairros. 

 

No final do séc. XVIII, a necessidade de uma ligação rápida entre Aveiro e o Porto 

traduziu-se na realização de um projeto para um canal interior, que permitiria a 

comunicação entre Douro e a Ria. Os levantamentos topográficos do séc. XVIII 

apresentam Ovar como uma urbe consolidada, que integra uma rede de vias de 

comunicação terrestres importantes, apesar do Rio Cáster a dividir com o seu leito de 

cheia em duas zonas: a maior, a poente, e a menor, a nascente (Idem, Ibidem: 38). 

 

Na 1.ª metade do séc. XIX, as invasões francesas, as guerras liberais e a independência 

do Brasil acabaram por impossibilitar a construção do canal. É interrompido um ciclo 

de crescimento da urbe de Ovar. A imagem do progresso passa pela emigração para o 

Brasil. 

 

Na última metade do século XIX, com o espírito liberal constitucionalista, testemunha-

se novamente em Ovar um conjunto de iniciativas e obras, dando início a um segundo 

ciclo de crescimento que se prolongará até à 1.ª República.  

 

O grande investimento do século surgiu então com a passagem da Companhia Real do 

Caminho-de-Ferro, a nascente da Vila, inaugurada oficialmente em 1864, o que 

proporcionou a reestruturação da urbe, principalmente a zona nascente. Um conjunto 

de obras públicas surgiu por toda a vila, readaptando-a às novas necessidades (Idem, 

Ibidem: 40).  

 

Em 1869/70 construiu-se uma estrada regular entre Ovar e o Furadouro, perpendicular 

ao mar, que se consolida junto à praia com a Avenida Central do Furadouro e com 

essa Avenida se compensou a que não foi possível construir em frente à estação de 

Caminho-de-ferro.  

 

A iniciativa pública requalificou a urbe, mas foi o investimento do cidadão comum 

que consolidou a transformação da paisagem urbana, dando uma nova imagem ao 

Centro de Ovar. No último quartel do séc. XX, os “torna-viagem” do Brasil regressaram 

a Ovar ostentando a “riqueza e a sorte” das Américas e vontade de investir na 

remodelação das suas casas (na maioria de porta e janela), aplicando azulejos pré-

industriais nas fachadas, acrescentando pisos e platibandas ornamentadas com vasos 

e imagens míticas de porcelana; também construíram novas habitações, copiando e 

misturando gostos ao “estilo brasileiro” (Idem, Ibidem: 41).  

 

O Caminho-de-Ferro, interligado com o crescimento das atividades da pesca no mar 

(Arte da Xávega) e o aumento da produção de arroz na Ria, motivou a burguesia local 

a investir nas atividades transformadoras (conservas, olaria, tanoaria, cordoaria, 

descasque de arroz, etc.) instalando-se oficinas (principalmente, nos Largos da 
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Estação e Almeida Garrett) e grandes armazéns. Apesar da concorrência do comboio, 

grande parte do sal continuou a ser transportado pela Ria, no mercantel, sendo depois 

distribuído pelos carreteiros, para o interior do País ou então para a própria Estação 

de Ovar. No último quartel do séc. XIX, os cais da Região de Ovar registaram um 

aumento de movimentos de embarcações e de transporte de mercadorias (Idem, 

Ibidem: 42). 

 

Entre os anos 30 e 60, do séc. XX, o aumento do transporte de mercadorias por estrada 

justificou um conjunto de intervenções para regularizar o trânsito, melhorando o 

acesso das viaturas motorizadas ao centro da vila. Alargaram-se as ruas e, quando 

possível, construíram-se passeios para os peões. A Praça da República e os largos 

foram redesenhados para facilitar a circulação e aparcamento automóvel. O caminho-

de-ferro, que até aos anos 40 foi conectado como motor do desenvolvimento urbano 

e económico, começou a perder protagonismo, acompanhando a queda progressista 

das indústrias no Largo da Estação. Os pinhais, junto à N109, passaram 

estrategicamente a ser convertidos em zonas industriais para receber as grandes 

indústrias existentes no centro. Na década de 60, a qualificação das ligações viárias 

reforçou a circulação automóvel aumentando a densidade da vida urbana e 

proporcionando a expansão da Vila. Com a orientação do Plano de Urbanização da 

Vila, conquistaram-se os terrenos centrais do vale do Rio Cáster, consolidando-se 

definitivamente o centro. A qualificação dos principais eixos viários - a ligação ao 

Furadouro, à Ria, à zona industrial, à N109, valorizou as zonas periféricas dominadas 

por dunas e pinhais, onde se projetaram urbanizações. Surgiram novos núcleos 

urbanos que se consolidaram com o tempo. 

 

Por outro lado, a necessidade de espaço e melhores acessos transferiram para as 

periferias alguns equipamentos como o novo hospital, a nova zona escolar (mais tarde, 

incluindo a piscina municipal), servindo de extensões da centralidade original, 

integrando as novas urbanizações, concebendo assim a dimensão da futura cidade. 

 

Com o 25 de Abril surgiu um período de incertezas, conturbado e dominado pelo 

oportunismo e a inexistência de planos e regulamentos. Os novos loteamentos 

surgiram como cogumelos nas quintas e terrenos agrícolas ainda existentes na zona 

contígua ao centro da cidade. Nas dunas e pinhais limítrofes do centro histórico são 

construídos blocos de edifícios em altura, formando grandes bairros sociais, como 

resposta à necessidade de realojamento das populações dos bairros oitocentistas 

sobrelotados. Entre os anos 70 e 80, surgiram as primeiras cooperativas de habitação, 

constituídas inicialmente pelas classes média e média-baixa, como resposta aos 

problemas da exploração construtiva (Idem, Ibidem: 51). 

 

Em1984, Ovar é elevada a cidade, como consequência do crescimento das duas 

últimas décadas. 
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Em 1993, com a aprovação do PDM, os estudos urbanísticos de pormenor e respetiva 

regulamentação permitiram ordenar o crescimento da cidade, apesar da forte 

especulação imobiliária no centro histórico (Idem, Ibidem: 52). 

 

Na União de Freguesias de Ovar- S. João, Arada e S. Vicente de Pereira Jusã são 

merecedores de destaque os seguintes elementos arqueológicos e arquitetónicos, 

ainda que nenhum deles se encontre na Área de Estudo: 

- Capela de Nossa Senhora do Parto/ Capela da Misericórdia (Séc. XIX); 

- Capela de Nossa Senhora da Ajuda (Séc. XX); 

- Capela de Nossa Senhora da Graça (Séc. XVII/XIX); 

- Capela de Nossa Senhora do Desterro (Séc. XVII/ XVIII e XX); 

- Capela de Santa Catarina (Séc. XVII); 

- Capela de Santo António (Séc. XVII/ XVIII); 

- Capela de S. Domingos (Séc. XX); 

- Capela de S. Geraldo (Séc. XVII); 

- Capela de S. João/ Igreja paroquial de S. João (Séc. XIX ?); 

- Capela de S. João Baptista (Séc. XVII/XX); 

- Capela de S. José (Séc. XIX); 

- Capela de Luís de Gonzaga (Séc. XIX); 

- Capela de S. Miguel (Séc. XVIII); 

- Casa de Avelino Duarte (Séc. XX); 

- Casa da Família Chaves (Séc. XVIII); 

- Casa da Família Cunha (Séc. XVIII ?); 

- Casa da Família Nunes da Sila e Capela anexa (Séc. XIX); 

- Casa da Quinta de S. Tomé (Séc. XVIII?); 

- Casa de Júlio Dinis- Casa Museu Júlio e Biblioteca Dinisiana- IIP. Decreto n.º 29/84, 

DR, 1ª Série, n.º145, de 25 de junho (Séc. XIX); 

- Casa dos Baldaias (Séc. XVIII); 

- Casa do Visconde de Ovar (Séc. XVIII) - PDM; 

- Casa Museu da Ordem Terceira de S. Francisco (Séc. XVII); 

- Cine-Teatro de Ovar (Séc. XX); 

- Santa Casa da Misericórdia de Ovar/ Colégio- Asilo do Sagrado Coração de Jesus e 

Maria/ Colégio das Doroteias (Séc. XIX/ XX); 

- Complexo que integra o Aron Hakodesh ou Ekal/ Casa Agrícola (Séc. XVII); 

- Cruzeiro da Ribeira (Séc. XVII); 

- Cruzeiro em Cássemes (Séc. XVII); 

- Cruzeiro de S. Vicente de Pereira Jusã (Séc. XVII) - PDM; 

- Igreja Paroquial de Arada/ Igreja de S. Martinho (Séc. XVIII); 

- Igreja Paroquial de Ovar/ Igreja de S. Cristovão (Séc. XVII/ XVIII e XX); 

- Igreja de S. Vicente de Pereira Jusã/ Igreja de S. Vicente (Séc. XVIII); 

- Ponte da Moita (Séc. XIX ?); 

- Ponte de S. Roque (Séc. XIX); 

- Ponte do Casal (Séc. XIX); 
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- Ponte dos Pelames (Séc. XIX); 

- Hospital Velho de Ovar (Séc. XIX) - PDM; 

- Câmara Municipal de Ovar (Séc. XVIII/ XIX)- PDM; 

- Amieira - Mancha de Ocupação. Pré- História - CNS: 20845; 

- S. João de Ovar. Túmulo Medieval - PDM. 

 

Foi realizada uma visita à Área de Estudo para prospetar a parcela de terreno afeta 

ao projeto.  

 

Quase todo o espaço da AE foi objeto de trabalhos de pavimentação com tout-venant 

e/ou betão, contudo na área a este, embora estando coberta com vegetação, esta 

caracterizava-se por ser arbustiva e densa. A prospeção na AE resultou numa 

visibilidade nula do solo, não sendo possível a observação integral do solo (ver 

Figura 4.25). 

 

 

Figura 4.25 – Visibilidade do solo na Área de Estudo (AE). 
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No Anexo IX apresenta-se o registo fotográfico da Área de Estudo e a Ficha do Sítio. 

 

Pela consulta bibliográfica foi-nos possível aferir a existência de vestígios patrimoniais 

de várias épocas históricas na área União de Freguesias de Ovar, S. João, Arada e S. 

Vicente de Pereira Jusã, do concelho de Ovar. No entanto, todo o espaço da AE já foi 

profundamente revolvido e encontra-se em laboração a instalação da Tutigás Energy, 

objeto do EIA.  

 

 

4.13. Evolução previsível na ausência do projeto 

 

A não realização do projeto de ampliação irá traduzir-se no encerramento da atual 

instalação e na procura de um novo local que possa acolher o projeto. 

 

A propriedade onde se localiza a instalação ficará assim livre para a instalação de 

outra atividade industrial ou comercial, não se prevendo a alteração das 

características do local. 
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5 
Impactes ambientais e medidas de 
minimização 

 

 

5.1. Introdução 

 

Neste capítulo são identificados, caracterizados e avaliados os principais impactes 

ambientais associados aos fatores analisados no Capítulo 4 (Situação de Referência) 

nas diversas fases do projeto consideradas, isto é, nas fases de funcionamento e 

desativação.  

 

Metodologia para a análise de impactes 

A análise dos impactes originados pelo projeto em causa foi realizada em três fases 

distintas: identificação, caracterização e avaliação dos impactes. 

 

I. Identificação dos impactes 

Para a identificação de impactes foram utilizadas as seguintes metodologias gerais: 

 Visita conjunta com os técnicos da equipa projetista à zona prevista de 

desenvolvimento do projeto, para atualizar o conhecimento do projeto e do local. 

 Discussão com a equipa projetista de aspetos relevantes do projeto. 

 Discussão com peritos em matérias específicas do projeto. 

 Utilização de matrizes para cruzar informação do projeto com fatores ambientais. 

 Consulta bibliográfica. 

 

Para além das metodologias atrás referidas, para certos fatores foram utilizadas 

metodologias específicas, que serão descritas junto à análise de impactes desses 

fatores. 

 

II. Caracterização dos impactes 

Com base nas ações suscetíveis de gerar impactes, identificadas no Capítulo 3, foram 

descritas as alterações que estas induzem no meio ambiente, tendo-se procedido à 

caracterização síntese dos impactes recorrendo aos seguintes parâmetros: 

 Natureza    (positivo ou negativo). 

 Ordem   (diretos, indiretos ou cumulativos). 

 Magnitude    (elevada, moderada ou reduzida). 

 Probabilidade  (certo, provável ou improvável). 

 Duração   (permanente ou temporário). 

 Reversibilidade  (reversíveis ou irreversíveis). 

 Escala    (local, regional ou nacional). 
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III. Avaliação dos impactes 

A avaliação dos impactes, ou determinação da sua significância, foi efetuada 

recorrendo à seguinte classificação: 

- Negligenciável. 

- Baixa. 

- Média. 

- Elevada. 

 

O grau de significância do impacte foi definido em função do cumprimento ou não dos 

objetivos ambientais, definidos para cada um dos fatores na situação de referência. 

 

Para o efeito foram respondidas as seguintes questões, com vista à determinação do 

grau de significância de cada um dos impactes1: 

1. As condições ambientais sofrerão grandes alterações? 

2. A escala do impacte é desproporcionada face às condições existentes? 

3. Os efeitos são pouco comuns ou particularmente complexos? 

4. O impacte afeta uma área muito extensa? 

5. São esperados impactes transfronteiriços? 

6. Afeta um extenso número de pessoas ou grupos sociais? 

7. Afeta muitos tipos de recetores diferentes? 

8. Afeta recursos raros ou valiosos? 

9. Existe o risco de ultrapassagem dos padrões ambientais regulamentados? 

10. Existe o risco de afetação de sítios, áreas ou elementos protegidos? 

11. A probabilidade de ocorrência do efeito é elevada? 

12. O impacte ocorrerá por um longo período? 

13. O efeito é permanente em vez de temporário? 

14. O impacte é contínuo em vez de intermitente? 

15. Se for intermitente, será mais frequente que raro? 

16. O impacte será irreversível? 

17. O efeito será difícil de evitar, reduzir, reparar ou compensar? 

 

Considera-se que o impacte é indeterminado sempre que não é possível determinar a 

sua significância devido a lacunas de informação. 

 

 

 

 
1 Environmental Impact Assessment of Projects – Guidance on Screening (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU) 
– European Union, 2017. 
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5.2. Geomorfologia, geologia e recursos minerais 

 

5.2.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

Nesta fase não são esperados impactes na geomorfologia e na geologia.  

 

Fase de desativação  

• Desmantelamento de equipamentos 

A desativação do projeto prevê apenas a remoção dos depósitos e das garrafas, pelo 

que não ocorrerão impactes na geomorfologia nem na geologia. 

 

5.2.2. Síntese dos impactes 

 

Verificou-se que o objetivo ambiental é cumprido, uma vez que não se prevê a 

afetação da geomorfologia, geologia e recursos minerais. No Quadro 5.1 apresenta-se 

uma síntese dos impactes. 

 

Quadro 5.1 – Síntese dos impactes do projeto na geomorfologia e geologia. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento  

- Armazenagem de garrafas 

- Armazenagem em reservatórios 

- Parqueamento de isocontentores 

- Operações de carga/ descarga de GPL 

- Operações de trasfega e enchimento 

-   Transporte de GPL 

Nulo 

Fase de desativação  

- Desmantelamento de equipamentos Nulo 

 

 

5.3. Recursos hídricos subterrâneos 

 

5.3.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento  

• Armazenagem de garrafas 

• Armazenagem em reservatórios 

• Parqueamento de isocontentores 

• Operações de carga/ descarga de GPL 

• Operações de trasfega e enchimento 

• Transporte de GPL 

A área impermeabilizada associada à presença da instalação é de 2,1 ha (75% da área 

da propriedade), sendo a restante área ocupada por espaço verde - permeável. Trata-
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se de uma afetação reduzida, em que a água recolhida na rede pluvial é direcionada 

para oeste, infiltrando posteriormente no substrato, que é bastante permeável 

(composto por Areias de Dunas). Deste modo, considera-se que o sistema aquífero 

presente não será afetado pelo que o impacte é negligenciável. 

 

Nesta fase não está prevista a alteração do consumo de água. A fonte de água é a 

rede de abastecimento público, pelo que o impacte é nulo. 

 

A atividade de armazenagem e expedição de GPL não origina efluentes líquidos 

industriais, sendo apenas produzidos efluentes domésticos associado à presença dos 

trabalhadores na instalação. Os efluentes domésticos são encaminhados para fossas 

estanques, as quais são limpas periodicamente por uma empresa especializada e que 

os transporta para uma ETAR. Toda a área afeta à instalação e à circulação de veículos 

é impermeabilizada, sendo improvável a contaminação da água subterrânea 

decorrente do funcionamento da instalação. 

 

Espera-se assim um impacte negligenciável na qualidade da água subterrânea 

decorrente do funcionamento do projeto, uma vez que são apenas produzidos 

efluentes domésticos e que estes são enviados a tratamento final adequado. 

 

Fase de desativação  

• Desmantelamento de equipamentos 

Na fase de desativação serão removidos os depósitos de GPL (depósitos fixos, 

isocontentores e garrafas), devendo permanecer a pavimentação, telheiro e todas as 

restantes construções. Uma vez que a área impermeabilizada será mantida, 

considera-se que a fase de desativação constitui um impacte nulo nos recursos hídricos 

subterrâneos. 

 

5.3.2. Síntese dos impactes 

 

O objetivo ambiental nos recursos hídricos subterrâneos, em termos quantitativos e 

qualitativos é cumprido. No Quadro 5.2 apresenta-se uma síntese dos impactes. 

 

Quadro 5.2 – Síntese dos impactes do projeto nos recursos hídricos subterrâneos. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento  

- Armazenagem de garrafas 

- Armazenagem em reservatórios 

- Parqueamento de isocontentores 

- Operações de carga/ descarga de GPL 

- Operações de trasfega e enchimento 

- Transporte de GPL 

Negligenciável 

Fase de desativação  

- Desmantelamento de equipamentos Nulo 
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5.4. Recursos hídricos superficiais 

 

5.4.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Armazenagem de garrafas 

• Armazenagem em reservatórios 

• Parqueamento de isocontentores 

• Operações de carga/ descarga de GPL 

• Operações de trasfega e enchimento 

• Transporte de GPL 

A rede de drenagem de águas pluviais no interior da área do projeto encaminha o 

escoamento para uma caixa de visita localizada no limite oeste da propriedade. As 

águas pluviais recolhidas nesta caixa são encaminhadas por gravidade até ao terreno 

imediatamente a oeste da área do projeto, onde são descarregadas à superfície 

através da vala de drenagem construída. Com o funcionamento do projeto será 

mantida a drenagem das águas pluviais, não sendo esperados problemas de 

escoamento na referida vala. Também não se espera a existência de fontes de 

poluição relevantes. 

 

Assim, considera-se que a fase de funcionamento terá um efeito negligenciável sobre 

os recursos hídricos superficiais. 

 

Fase de desativação 

• Desmantelamento de equipamentos 

Na fase de desativação serão removidos os depósitos de GPL (contentores fixos, 

isocontentores e garrafas), permanecendo a pavimentação, telheiro e todas as 

restantes construções. Uma vez que a área impermeabilizada será mantida e não 

haverá qualquer alteração na drenagem superficial ou na dinâmica físico-química do 

escoamento superficial, considera-se que a fase de desativação constitui um impacte 

nulo nos recursos hídricos superficiais. 

 

5.4.2. Síntese dos impactes 

 

Considera-se que o objetivo ambiental nos recursos hídricos superficiais é cumprido. 

No Quadro 5.3 apresenta-se uma síntese dos impactes. 
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Quadro 5.3 – Síntese dos impactes do projeto nos recursos hídricos superficiais. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento  

- Armazenagem de garrafas 

- Armazenagem em reservatórios 

- Parqueamento de isocontentores 

- Operações de carga/ descarga de GPL 

- Operações de trasfega e enchimento 

- Transporte de GPL 

Negligenciável 

Fase de desativação  

- Desmantelamento de equipamentos Nulo 

 

 

5.5. Solo e uso do solo 

 

5.5.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Armazenagem de garrafas 

• Armazenagem em reservatórios 

• Parqueamento de isocontentores 

• Operações de carga/ descarga de GPL 

• Operações de trasfega e enchimento 

• Transporte de GPL 

Nesta fase não ocorrerá qualquer alteração ao nível do solo e do uso do solo. A 

atividade desenvolvida nas instalações não envolve a manipulação de substâncias que 

possam constituir poluente do solo pelo que o impacte é nulo. 

 

Fase de desativação  

• Desmantelamento de equipamentos 

Uma vez que na fase de desativação apenas está prevista a retirada dos depósitos e 

das garrafas, considera-se que a artificialização do uso do solo é mantida, sendo o 

impacte nulo. 

 

5.5.2. Síntese dos impactes 

 

Em relação aos objetivos ambientais, verificou-se que o projeto não interfere com 

solo com elevado valor ou com elevada aptidão ao uso, pelo que o objetivo ambiental 

é cumprido. No Quadro 5.4 apresenta-se uma síntese dos impactes. 
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Quadro 5.4 – Síntese dos impactes do projeto no solo e uso do solo. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento  

- Armazenagem de garrafas 

- Armazenagem em reservatórios 

- Parqueamento de isocontentores 

- Operações de carga/ descarga de GPL 

- Operações de trasfega e enchimento 

- Transporte de GPL 

Nulo 

Fase de desativação  

- Desmantelamento de equipamentos Nulo 

 

 

5.6. Sistemas ecológicos 

 

5.6.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento  

• Armazenagem de garrafas 

• Armazenagem em reservatórios 

• Parqueamento de isocontentores 

• Operações de carga/ descarga de GPL 

• Operações de trasfega e enchimento 

• Transporte de GPL 

A presença da área sem ocupação, nomeadamente, nas áreas de espaços verdes 

previstas no projeto de execução (ver Carta 2 do Anexo I do RS do EIA) poderá ser um 

fator favorável à presença de espécies vegetais invasoras.  

 

No entanto, desde que devidamente controladas, não deverá ser um fator de risco 

para o sistema ecológico. Este controlo deverá ser realizado de acordo com as 

melhores práticas descritas no sítio “invasoras.pt”2. Dadas as características do local, 

o controlo físico (corte e arranque) deverá ser o meio preferencial. Não se prevê a 

necessidade de uso de fitocidas. 

 

Não é de prever que as ações da fase de funcionamento tenham quaisquer 

interferências com o sistema ecológico pelo que se considera o impacte nulo. 

 

Fase de desativação  

• Desmantelamento de equipamentos 

Considera-se que se manterá a artificialização do local, sendo o impacte no sistema 

ecológico nulo. 

 

 

 
2 https://invasoras.pt/pt/metodos-de-controlo. 
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5.6.2. Síntese dos impactes 

 

O objetivo ambiental para os sistemas ecológicos é cumprido uma vez que a 

implementação do projeto não provoca a afetação de espécies e habitats com elevado 

valor ecológico. No Quadro 5.5 apresenta-se uma síntese dos impactes. 

 

Quadro 5.5 – Síntese dos impactes do projeto nos sistemas ecológicos. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento  

- Armazenagem de garrafas 

- Armazenagem em reservatórios 

- Parqueamento de isocontentores 

- Operações de carga/ descarga de GPL 

- Operações de trasfega e enchimento 

- Transporte de GPL 

Nulo 

Fase de desativação  

- Desmantelamento de equipamentos Nulo 

 

 

5.7. Paisagem 

 

5.7.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento  

• Armazenagem de garrafas 

• Armazenagem em reservatórios 

• Parqueamento de isocontentores 

• Operações de carga/ descarga de GPL 

• Operações de trasfega e enchimento 

• Transporte de GPL 

Os impactes na paisagem na fase de funcionamento estão associados à manutenção 

do projeto e do atual ambiente visual, nomeadamente a manutenção da presença dos 

seus componentes, que têm um caráter permanente.  

 

Entre as estruturas do projeto e a EN109 existe uma faixa de espaço verde 

(essencialmente arrelvada com alguns arbustos) e as estruturas associados ao projeto 

encontram-se a uma cota mais baixa. Portanto, a área do projeto e as estruturas nele 

incluída apresentam uma exposição visual residual, restringindo-se a um pequeno 

troço da estrada EN109, junto a áreas com as mesmas caraterísticas visuais. Os 

depósitos, que são as estruturas mais altas, ocorrem na parte mais a oeste, afastados 

da área com observadores sensíveis e a uma cota mais baixa que a estrada EN109. 

 

Considera-se assim que o impacte é negligenciável, dado que não se prevê que a 

manutenção do projeto altere as características visuais da paisagem onde se insere.  
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Fase de desativação  

• Desmantelamento de equipamentos 

A desativação do projeto prevê apenas a remoção dos depósitos e de garrafas, sem 

prever alterações ao nível do uso do solo, pelo que o impacte é nulo. 

 

5.7.2. Síntese dos impactes 

 

O projeto em estudo traduz-se na manutenção da artificialização do local, pelo que 

se considera que o objetivo ambiental é cumprindo. No Quadro 5.6 apresenta-se uma 

síntese dos impactes. 

 

Quadro 5.6 – Síntese dos impactes do projeto na paisagem. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento  

- Armazenagem de garrafas 

- Armazenagem em reservatórios 

- Parqueamento de isocontentores 

- Operações de carga/ descarga de GPL 

- Operações de trasfega e enchimento 

- Transporte de GPL 

Negligenciável 

Fase de desativação  

- Desmantelamento de equipamentos Nulo 

 

 

5.8. Qualidade do ar 

 

5.8.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Armazenagem de garrafas 

• Armazenagem em reservatórios 

• Parqueamento de isocontentores 

• Operações de carga/ descarga de GPL 

• Operações de trasfega e enchimento 

O projeto traduz-se no aumento da capacidade de armazenagem de GPL numa 

instalação existente, pelo que não existem fontes pontuais de poluentes atmosféricos. 

Em caso de aumento da pressão no interior dos reservatórios (situação anormal), estes 

equipamentos encontram-se equipados com válvulas de segurança/alívio, cuja 

abertura promove a libertação de gás apenas até que a pressão normal no interior dos 

reservatórios seja recuperada, tratando-se de uma medida de segurança. 

Representam, portanto, situações pontuais e pouco prováveis, já que as medidas de 

segurança adicionais implementadas na instalação têm como objetivo evitar o 

aumento de pressão nos reservatórios e a consequente perda de produto 

comercializável. Assim, não é expectável a ocorrência desta situação, pois para além 
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da óbvia questão de segurança, todas as medidas são implementadas para que se evite 

a perda de produto comercializável. Considera-se, portanto, que o impacte na 

qualidade do ar será negligenciável. 

 

• Transporte de GPL 

A circulação dos veículos de transporte é responsável pela emissão de poluentes 

atmosféricos característicos do tráfego rodoviário, nomeadamente CO, NOx, SO2, 

hidrocarbonetos e partículas. 

 

A estimativa do número de veículos associados ao funcionamento do Centro Logístico 

da Tutigás Energy é de 312 camiões/ano (6 camiões por semana), ao qual acresce 

cerca de 5.200 veículos/ano (100 veículos por semana) para o transporte de garrafas. 

 

Para avaliar o impacte do tráfego rodoviário associado ao funcionamento do Centro 

Logístico da Tutigás Energy, estimaram-se as emissões de poluentes atmosféricos dos 

veículos gerados pelo projeto, considerando os fatores de emissão compilados no 

inventário de emissões de poluentes atmosféricos, produzido pela Agência Europeia 

do Ambiente (EMEP/EEA, 2019), atendendo aos seguintes parâmetros: 

 

 Tipo de veículo Combustível Idade e tecnologia dos veículos 

Transporte de 

garrafas 
Ligeiro de mercadorias - <3,5 t Gasóleo 

Atual: Euro 3 – 98/69/EC I 

Futura: Euro 6 2021+ 

Transporte de 

contentores 

Pesado de mercadorias – rígido 

de 16 – 32 t 
Gasóleo 

Atual: Euro II – 91/542/EEC II 

Futura: Euro VI 

 

A consideração de duas tecnologias distintas para cada tipo de veículo justifica-se 

pela natural evolução do parque automóvel ao longo do período de vida do projeto. 

 

Atendendo a estes pressupostos, estimaram-se as emissões com origem nos veículos 

de transporte (quantidade por cada quilómetro percorrido) e a respetiva comparação 

com as emissões dos transportes rodoviários verificadas em 2019 no concelho de Ovar 

(Quadro 5.7).  

 

Quadro 5.7 – Previsão das emissões atmosféricas anuais associadas ao tráfego afeto ao projeto e 

contributo global. 

 
Tráfego pesado do projeto [g/km] 

% de cada quilometro percorrido pelos 

veículos afetos ao projeto nas emissões 

dos transportes rodoviários no concelho 

Tecnologia atual Tecnologia futura Tecnologia atual Tecnologia futura 

CO 2.890,2 422,8 0,00060% 0,000088% 

NOX 7.823,9 1.421,3 0,00184% 0,000335% 

Partículas 455,5 5,05 0,00171% 0,000019% 

 

O impacte associado às emissões de poluentes atmosféricos com origem no tráfego 

rodoviário gerado na fase de funcionamento da instalação será negativo, direto, de 
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magnitude reduzida, certo, permanente, reversível e local. Considerando que as 

emissões de poluentes atmosféricos não deverão afetar significativamente a 

qualidade do ar a nível local, já que estas emissões serão distribuídas ao longo do ano 

e representam uma percentagem muito reduzida das emissões atualmente registadas 

no concelho, considera-se o impacte de baixa significância. 

 

Fase de desativação 

• Desmantelamento de equipamentos 

Na fase de desativação serão removidos os depósitos de GPL (reservatórios, 

isocontentores e garrafas), permanecendo a pavimentação, telheiro e todas as 

restantes construções. O impacte esperado na qualidade do ar decorrente das 

atividades, nomeadamente os transportes, dada a curta duração desta fase deverá 

ser negligenciável. 

 

5.8.2. Síntese dos impactes 

 

O projeto cumpre o objetivo ambiental para a qualidade do ar. No Quadro 5.8 

apresenta-se uma síntese dos impactes. 

 

Quadro 5.8 – Síntese dos impactes do projeto na qualidade do ar. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento  

- Armazenagem de garrafas 

- Armazenagem em reservatórios 

- Parqueamento de isocontentores 

- Operações de carga/ descarga de GPL 

- Operações de trasfega e enchimento 

Negligenciável 

- Transporte de GPL Negativo de baixa significância 

Fase de desativação  

- Desmantelamento de equipamentos Negligenciável 

 

 

5.9. Clima e alterações climáticas 

 

5.9.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Armazenagem de garrafas 

• Armazenagem em reservatórios 

• Parqueamento de isocontentores 

• Operações de carga/ descarga de GPL 

• Operações de trasfega e enchimento 
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O potencial para sequestro de carbono da área do projeto já é muito reduzido, mas 

não será alterado com a presença física da instalação, pelo que se considera o impacte 

nulo. 

 

A operação de armazenagem de GPL em si não promove a mitigação das alterações 

climáticas, mas pode promover o aumento do consumo de um tipo de combustível 

com menores emissões de poluentes atmosféricos, designadamente em termos de NOX 

e partículas (Quadro 5.9).  

 

Quadro 5.9 – Comparação dos fatores de emissão (g/km) de veículos ligeiros de passageiros para 

diferentes combustíveis. 

Tecnologia Tipologia de veículo 
Poluente 

CO N2O NH3 NOx PM2.5 

Euro 2 - 94/12/EEC 

Médio a gasolina 2,04 0,006 0,1043 0,255 0,0022 

Médio a diesel 0,296 0,005 0,0010 0,716 0,0548 

GPL 2,48 0,008 0,1007 0,18 0,0022 

Euro 4 - 98/69/EC II 

Médio a gasolina 0,62 0,002 0,0342 0,061 0,0011 

Médio a diesel 0,092 0,01 0,0010 0,58 0,0314 

GPL 0,62 0,004 0,0338 0,056 0,0011 

Nota: A sombreado estão indicados os valores mais baixos para cada poluente e tecnologia.  

Fonte: Adaptado de EMEP/EEA (2019). 

 

• Transporte de GPL 

O funcionamento do Centro Logístico da Tutigás Energy gera um movimento anual de 

312 veículos pesados para o transporte de isocontentores e de 5.200 veículos para o 

transporte de garrafas. O tráfego de veículos, responsáveis pela emissão de GEE, 

considera-se um efeito indireto do projeto. O tráfego por si só não deverá provocar 

alterações climáticas, apenas representará um contributo para as mesmas, pelo que 

o impacte é considerado negligenciável. 

 

Fase de desativação 

• Desmantelamento de equipamentos 

Na fase de desativação serão removidos os depósitos de GPL (reservatórios, 

isocontentores e garrafas), permanecendo a pavimentação, telheiro e todas as 

restantes construções. Dada a previsível permanência das construções não será 

restituído o potencial para sequestro de carbono, pelo que o impacte será nulo. 

 

5.9.2. Síntese dos impactes 

 

O projeto prevê o aumento da capacidade para o armazenamento de GPL, sem 

alteração do atual potencial para sequestro de carbono. Existe a possibilidade de 

serem beneficiadas as áreas não ocupadas – Espaços Verdes, para além da promoção 

indireta para a utilização de um combustível menos poluente, o que permite o 

cumprimento do objetivo ambiental. No Quadro 5.10 apresenta-se uma síntese dos 

impactes. 
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Quadro 5.10 – Síntese dos impactes do projeto no clima e alterações climáticas. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento  

- Armazenagem de garrafas 

- Armazenagem em reservatórios 

- Parqueamento de isocontentores 

- Operações de carga/ descarga de GPL 

- Operações de trasfega e enchimento 

Nulo 

- Transporte de GPL Negligenciável 

Fase de desativação  

- Desmantelamento de equipamentos Nulo 

 

 

5.10. Ambiente sonoro 

 

5.10.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Armazenagem de garrafas 

• Armazenagem em reservatórios 

• Parqueamento de isocontentores 

• Operações de carga/ descarga de GPL 

• Operações de trasfega e enchimento 

• Transporte de GPL 

A instalação tem já executadas todas as infraestruturas e pavimentações necessárias 

para o pleno funcionamento do projeto. O tráfego gerado diariamente na instalação 

não será alterado, uma vez que o projeto consiste basicamente no aumento da 

capacidade de armazenagem. 

 

De acordo com o ponto 4.9.4, atualmente os níveis sonoros nos pontos de medição já 

não são compatíveis com os níveis de exposição máxima estabelecidos legalmente 

para zonas mistas [Lden<65 dB(A) e Ln<55 dB(A)], devido ao tráfego rodoviário da 

EN109. 

 

De forma a quantificar o impacte do projeto, foram realizadas medições dos níveis 

sonoros com o Centro Logístico da Tutigás Energy em funcionamento normal nos três 

períodos de referência (Quadro 5.11). 

 

Quadro 5.11 – Valores dos indicadores de ruído diurno, entardecer e noturno, com o Centro Logístico 

da Tutigás Energy em funcionamento normal. 

Ponto de medição 
Indicadores de ruído 

Diurno (Ld) Entardecer (Le) Noturno (Ln) 

Ponto P1 62,1 59,6 58,7 

Ponto P2 67,5 66,5 64,6 
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No Quadro 5.12 apresenta-se o diferencial entre o ruído ambiente determinado 

durante a ocorrência do ruído particular da atividade em avaliação (Centro Logístico 

da Tutigás Energy em funcionamento normal) e o ruído residual (situação de 

referência). 

 

Quadro 5.12 – Critério de incomodidade na fase de funcionamento. 

Ponto de 

medição 
Período 

Diferença entre LAr do ruído ambiente determinado 

durante a ocorrência do ruído particular da 

atividade em avaliação e o LAeq do ruído residual 

Diferencial 

permitido 

(D) dB(A) 

Ponto P1 

Diurno NA* 5 

Entardecer NA* 4 

Noturno NA* 3 

Ponto P2 

Diurno 0 5 

Entardecer 0 4 

Noturno 0 3 

Nota: (*) não aplicável por o local de medição não corresponder a um recetor sensível. 

 

No Quadro 5.13 apresentam-se os valores dos indicadores Lden e Ln para a avaliação do 

critério da exposição máxima. 

 

Quadro 4.25 – Valores de Lden e Ln nos pontos de medição com o Centro Logístico da Tutigás Energy 

em funcionamento normal. 

Ponto de medição Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) Zonamento acústico 

Ponto P1 66 59 
Zona mista 

Ponto P2 72 65 

 

Verifica-se que a instalação tem associado acréscimos muito reduzidos no nível 

sonoro, sendo o critério de incomodidade cumprido, apesar de não aplicável no ponto 

P1 por não ser um recetor sensível. O critério de exposição máxima não é cumprido, 

mas tal não é atribuível à fonte sonora em avaliação (Centro Logístico da Tutigás 

Energy), mas sim à principal fonte que compõe o ruído residual (tráfego rodoviário 

que circula na EN109). 

 

A EN109 corresponde a uma grande infraestrutura de transporte rodoviário, com mais 

de três milhões de passagens de veículos por ano, sendo por isso da responsabilidade 

da entidade gestora ou concessionária a elaboração do respetivo Mapa Estratégico de 

Ruído, de forma a dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho, para 

fins de avaliação global da exposição ao ruído nas zonas envolventes de grandes 

infraestruturas de transporte rodoviário. Face ao estabelecido neste diploma legal, 

deverá ser elaborado pela entidade gestora ou concessionária das grandes 

infraestruturas de transporte, um Plano de Ação para definição de estratégias e 

calendarização adequadas, visando corrigir as desconformidades identificadas, com 

identificação genérica das medidas de minimização de ruído de tráfego aplicáveis à 

via. 
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A movimentação de garrafas e isocontentores, bem como a circulação de veículos de 

transporte tem associado níveis sonoros contínuos e pontuais com origem nos diversos 

equipamentos (veículos cisterna, empilhadores, porta isocontentores, máquinas de 

enchimento de garrafas). Dada a ausência de recetores sensíveis na envolvente 

imediata da instalação e a existência de uma importante fonte de ruído, associada à 

circulação rodoviária na estrada EN109, considera-se o impacte do funcionamento do 

projeto no ambiente sonoro negligenciável. 

 

O recetor sensível mais próximo, localizado a 350 m, encontra-se sujeito a um elevado 

nível sonoro devido à proximidade à estrada EN109, pelo que o impacte do projeto é 

considerado negligenciável. 

 

Fase de desativação 

• Desmantelamento de equipamentos 

Na fase de desativação serão removidos os depósitos de GPL (reservatórios, 

isocontentores e garrafas), permanecendo a pavimentação, telheiro e todas as 

restantes construções. Associado às atividades de desativação é esperada a presença 

de equipamento e veículos à semelhança do que já acontece na fase de 

funcionamento, mas durante um período de tempo reduzido. Dadas as características 

do local é esperado um impacte negligenciável no ambiente sonoro. 

 

5.10.2. Síntese dos impactes 

 

Pode-se concluir que o objetivo ambiental para o ambiente sonoro é cumprido. No 

Quadro 5.11 apresenta-se uma síntese dos impactes. 

 

Quadro 5.11 – Síntese dos impactes do projeto no ambiente sonoro. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento  

- Armazenagem de garrafas 

- Armazenagem em reservatórios 

- Parqueamento de isocontentores 

- Operações de carga/ descarga de GPL 

- Operações de trasfega e enchimento 

- Transporte de GPL 

Negligenciável 

Fase de desativação  

- Desmantelamento de equipamentos Negligenciável 
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5.11. Socioeconomia 

 

5.11.1.  Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Armazenagem de garrafas 

• Armazenagem em reservatórios 

• Parqueamento de isocontentores 

• Operações de carga/ descarga de GPL 

• Operações de trasfega e enchimento 

O funcionamento do Centro Logístico da Tutigás Energy implica a manutenção dos 

seus atuais 9 postos de trabalho. A estes postos de trabalho, corresponde uma massa 

salarial anual de 109.200 Euros (valor referente a 2020), para além dos valores 

despendidos anualmente em serviços e produtos.  

 

Globalmente, todo o sistema económico regional e local beneficia com o rendimento 

proporcionado basicamente por três vias: pela despesa, relacionada com os 

funcionários e atividades associadas ao funcionamento do projeto, que incide sobre 

diversos agentes económicos fornecedores de bens e serviços; pela aquisição de bens 

e serviços e das sucessivas transações económicas, devido ao rendimento; pela 

atividade económica em geral devido aos níveis de consumo. 

 

Trata-se assim de um impacte positivo, dada a manutenção dos postos de trabalho, 

direto e indireto, de magnitude moderada, certo, permanente, irreversível e regional. 

Uma vez que não haverá aumento dos postos de trabalho, considera-se que o impacte 

será de baixa significância. 

 

• Transporte de GPL 

Dado que o transporte é realizado por outras empresas, há a considerar o efeito 

associado à atividade económica e ao rendimento. Trata-se de um impacte positivo 

indireto, de magnitude moderada, certo, permanente, reversível e de escala 

nacional. Dado o número de transportes previstos, considera-se o impacte de baixa 

significância. 

 

Fase de desativação 

• Desmantelamento de equipamentos 

Na fase de desativação serão removidos os depósitos de GPL (reservatórios, 

isocontentores e garrafas), permanecendo a pavimentação, telheiro e todas as 

restantes construções. Face à cessação da atividade logística e a consequente 

extinção dos postos de trabalho e da atividade económica, considera-se o impacte 

negativo, direto e indireto, de magnitude reduzida, certo, permanente, reversível e 

regional. A significância do impacte é semelhante ao da fase de funcionamento e, 

portanto, de baixa significância. 
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5.11.2. Síntese dos impactes 

 

O projeto traduz-se na manutenção das condições sociais e económicas na sua área 

de influência, pelo que o objetivo ambiental é cumprindo. O Quadro 5.12 apresenta-

se uma síntese dos impactes. 

Quadro 5.12 – Síntese dos impactes do projeto na socioeconomia. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento  

- Armazenagem de garrafas 

- Armazenagem em reservatórios 

- Parqueamento de isocontentores 

- Operações de carga/ descarga de GPL 

- Operações de trasfega e enchimento 

-   Transporte de GPL 

Positivo de baixa significância 

Fase de desativação  

- Desmantelamento de equipamentos Negativo de baixa significância 

 

 

5.12. Saúde humana 

 

5.12.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de funcionamento 

• Armazenagem de garrafas 

• Armazenagem em reservatórios 

• Parqueamento de isocontentores 

• Operações de carga/ descarga de GPL 

• Operações de trasfega e enchimento 

No Centro Logístico da Tutigás Energy são implementados todos os procedimentos 

adequados de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho para os seus trabalhadores. 

Entre as medidas implementadas e que visam a proteção da saúde dos trabalhadores 

destacam-se: 

- Na trasfega, a totalidade da operação é realizada por operador e supervisionada 

pelo Responsável do SGSPAG ou por segundo operador por ele designado. 

- Realização de ações de formação associadas ao manuseamento dos isocontentores 

e promoção regular de ações de sensibilização junto dos operadores. 

- Realização de levantamento periódico das necessidades de formação. 

- Disponibilização das instruções de trabalho com indicações sobre segurança e 

resultado da avaliação de riscos. 

 

Toda a instalação e metodologia de trabalho tem em conta a saúde dos seus 

trabalhadores, bem como a proteção da população da envolvente e os seus bens, 

designadamente porque a instalação está abrangida pelo Regime de Prevenção de 
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Acidentes Graves envolvendo substâncias perigosas (Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 

de agosto). 

 

Tal como descrito nos pontos anteriores, a instalação apenas tem emissões de 

poluentes atmosféricos em situações excecionais de acionamento das válvulas de 

segurança dos reservatórios e não são produzidos efluentes industriais líquidos, nem 

resíduos perigosos. 

Assim, o impacte do projeto na saúde humana foi considerado negligenciável. 

 

O Centro Logístico da Tutigás Energy já existe neste local desde o ano 2009, pelo que 

a perceção da população e os constrangimentos causados pelo tráfego e paisagem 

artificializada, não será alterada.  

 

• Transporte de GPL 

O funcionamento do Centro Logístico da Tutigás Energy implica um volume de tráfego 

não desprezável, com a consequente geração de ruído e poluentes atmosféricos, o 

que pode traduzir-se em impactes negativos, afetando a qualidade de vida das 

populações na envolvente. Uma vez que o acesso à área do projeto se faz diretamente 

pela estrada EN109 ou através do acesso ao “Retail & Industry Park”, ou seja, por vias 

afastadas dos recetores sensíveis mais próximos e povoação de Olho Marinho, o 

impacte na qualidade de vida deverá ser negligenciável.  

 

Fase de desativação 

• Desmantelamento de equipamentos 

Na fase de desativação serão removidos os depósitos de GPL (reservatórios, 

isocontentores e garrafas), permanecendo a pavimentação, telheiro e todas as 

restantes construções. A cessação do tráfego gerado pelo projeto e da presença das 

substâncias perigosos terá um efeito positivo na saúde humana. No entanto, estando 

a área do projeto localizada num território de características industriais, é muito 

provável a sua ocupação por outra atividade industrial. Assim, o impacte deverá ser 

negligenciável. 

 

5.12.2. Síntese dos impactes 

 

Pode-se concluir que o objetivo ambiental para a saúde humana é cumprido. No 

Quadro 5.13 apresenta-se uma síntese dos impactes. 
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Quadro 5.13 – Síntese dos impactes do projeto na saúde humana. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento  

- Armazenagem de garrafas 

- Armazenagem em reservatórios 

- Parqueamento de isocontentores 

- Operações de carga/ descarga de GPL 

- Operações de trasfega e enchimento 

- Transporte de GPL 

Negligenciável 

Fase de desativação  

- Desmantelamento de equipamentos Negligenciável 

 

 

5.13. Património arqueológico 

 

5.13.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Armazenagem de garrafas 

• Armazenagem em reservatórios 

• Parqueamento de isocontentores 

• Operações de carga/ descarga de GPL 

• Operações de trasfega e enchimento 

• Transporte de GPL 

Decorrente da consulta bibliográfica foi possível aferir a existência de vestígios 

patrimoniais de várias épocas históricas na área União de Freguesias de Ovar, S. João, 

Arada e S. Vicente de Pereira Jusã, do concelho de Ovar.  

 

No entanto, todo o espaço da Área de Estudo já foi profundamente revolvido e 

encontra-se atualmente em laboração a instalação da Tutigás Energy. Assim, 

considera-se o impacte decorrente da implementação do projeto no património 

arqueológico nulo. 

 

5.13.2. Síntese dos impactes 

 

O projeto não apresenta interferência com elementos patrimoniais, pelo que é 

cumprido o objeto ambiental definido. No Quadro 5.14 apresenta-se uma síntese dos 

impactes para o fator património arqueológico. 
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Quadro 5.14 – Síntese dos impactes no património arqueológico. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Armazenagem de garrafas 

- Armazenagem em reservatórios 

- Parqueamento de isocontentores 

- Operações de carga/ descarga de GPL 

- Operações de trasfega e enchimento 

- Transporte de GPL 

Nulo 

 

5.14. Síntese dos impactes 

 

No Quadro 5.15 apresenta-se a síntese dos impactes descritos anteriormente para 

cada um dos fatores, organizado em função das ações do projeto. 
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Quadro 5.15 – Síntese dos impactes. 

Fatores 
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Fase de funcionamento 

Armazenagem de garrafas           

Armazenagem em reservatórios           

Parqueamento de isocontentores           

Operação de carga/ descarga de GPL           

Operações de trasfega e enchimento           

Transporte de GPL           

Fase de desativação            

Desmantelamento de equipamentos            
Impactes: 

nulos:  

negligenciável:  

negativo de baixa significância:    negativo de média significância:    negativo de elevada significância:  negativo indeterminado: ? 

positivo de baixa significância:    positivo de média significância:    positivo de elevada significância:  positivo indeterminado: ? 
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6 Ordenamento do Território 

 

 

6.1. Metodologia geral 

 

A análise do Ordenamento do Território foi realizada em duas fases: 

1. Identificação dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), dos condicionamentos 

e das servidões administrativas e restrições de utilidade pública (SRUP) existentes 

na área do projeto. 

2. Verificação da conformidade do projeto em análise com os IGT em vigor e com as 

SRUP presentes para a área do projeto. 

 

Na primeira fase a análise realizada seguiu a metodologia apresentada pela APA 

(2013)1, tendo sido executadas as seguintes tarefas: 

- Identificação dos IGT (nacionais, regionais, municipais, intermunicipais, setoriais 

e especiais) em vigor na área do projeto e classes de espaço afetadas, com base 

em cartografia à escala adequada, sempre que aplicável.  

- Identificação de SRUP (RAN, REN, domínio hídrico, perímetros de proteção das 

captações públicas, zonas de proteção definidas na Lei da Água, etc.) e outros 

condicionamentos no concelho de Ovar e aplicabilidade na área do projeto. 

- Identificação da existência de eventuais Medidas Preventivas com incidência na 

área do projeto e respetiva análise de conformidade, zonas adjacentes, zonas 

ameaçadas por cheia, pontos de captação de água, albufeiras, rodovias, ferrovias, 

linhas de alta tensão, aeródromos, entre outros – sobre base cartográfica (extratos 

das plantas de condicionantes e/ou restrições de utilidade pública) à escala 

adequada. 

- Identificação de antecedentes legais, tais como alvarás/licenças emitidas, que 

incidam sobre a área do projeto. 

- Identificação de parâmetros urbanísticos (área do terreno, áreas máximas de 

implantação e de construção, cércea máxima/altura das construções, índice de 

implantação, construção e impermeabilização, área de estacionamento, área 

afeta a espaços verdes, números de lugares de estacionamento, e outros 

parâmetros, dependendo do tipo de projeto) que decorra dos IGT em vigor 

aplicáveis à área do projeto.  

 

Numa segunda fase, para os IGT e para as SRUP presentes, foi verificada a sua 

conformidade com o projeto em análise. A análise da conformidade seguiu a 

metodologia apresentada pela APA (2013)1, tendo sido realizadas as seguintes tarefas: 

- Avaliação da compatibilidade/conformidade do projeto com: 

 
1 APA (2013) - Guias para a atuação das Entidades Acreditadas (EA) no Domínio do Ambiente – 2. Guia AIA (EA.G.02.01.00 
- janeiro 2013). 
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- IGT aplicáveis. 

- Condicionamentos e SRUP. 

- Medidas Preventivas eventualmente existentes. 

- Parâmetros urbanísticos. 

- Análise dos condicionamentos inerentes e dos procedimentos necessários 

acautelar, caso sejam identificados antecedentes legais.  

- Análise técnica e ambiental das consequências do projeto sobre o uso em causa 

(definido no IGT) e a dinâmica territorial existente.  

- Caso um IGT esteja em procedimento de elaboração, alteração ou revisão, este 

aspeto deve ser comprovado e demonstrado que o novo IGT acolhe o projeto em 

causa. 

 

 

6.2. Identificação dos IGT 

 

Os IGT em vigor no concelho de Ovar são os identificados no Quadro 6.1, onde também 

são assinalados os IGT em vigor no território onde se insere a área do projeto. 

 

Quadro 6.1 – IGT em vigor no concelho de Ovar. 

IGT Enquadramento legal 
Vigência na área 

do projeto 

IGT nacionais e regionais   

Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT) 

Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro Em vigor 

Plano Setorial da Rede Natura 2000 RCM n.º 115-A/2008, de 21 de julho - 

Plano Nacional da Água (PNA) Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro Em vigor 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica 

(PGRH) do Douro (RH3) 

RCM n.º 52/2016, de 20 de setembro 

Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 

de novembro 

Em vigor 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica 

(PGRH) do Vouga, Mondego e Lis (RH4) 

RCM n.º 52/2016, de 20 de setembro 

Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 

de novembro 

- 

Plano de Gestão de Riscos de Inundações da 

Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis 

(RH4) 

RCM n.º 51/2016, de 20 de setembro 

Declaração de Retificação n.º 22-A/2016, de 18 

de novembro 

- 

Programa de Orla Costeira de Ovar – Marinha 

Grande 

RCM n.º 112/2017, de 10 de agosto - 

Programa Regional de Ordenamento Florestal 

do Centro Litoral (PROF CL) 

Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro 

Declaração de Retificação n.º 16/2019, de 12 

de abril 

Portaria n.º 18/2022, de 5 de janeiro 

Declaração de Retificação n.º 7-A/2022, de 4 

de março 

Em vigor 

IGT municipais   

PDM de Ovar Aviso n.º 12490/2018, de 30 de agosto 

Aviso n.º 3846/2018, de 22 de março 

Aviso n.º 14565/2016, de 21 de novembro 

Aviso n.º 9622/2015, de 26 de agosto 

Em vigor 

PP a Sul da Avenida dos Correios, em Esmoriz Aviso n.º 2757/2010, de 8 de fevereiro - 
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IGT Enquadramento legal 
Vigência na área 

do projeto 

PP da Área envolvente do Núcleo Escolar a 

Norte de Ovar 

RCM n.º 70/2007, de 23 de maio 

Aviso n.º 2770/2015, 13 de março 

Aviso n.º 19369/2020, de 25 de novembro 

Aviso n.º 8422/2021, de 6 de maio 

- 

PP da Avenida de Draveil – Esmoriz RCM n.º 1/99, de 5 de janeiro 

Declaração n.º 242/2004, de 10 de setembro 

- 

PP Carregal do Norte – Praia do Furadouro RCM n.º 78/2005, de 29 de março - 

PP do Núcleo Desportivo a Norte de Ovar RCM n.º 23/2006, de 28 de fevereiro - 

PP da Ponte Reada RCM n.º 178/2007, de 11 de dezembro 

Aviso n.º 1934/2012, de 8 de fevereiro 

- 

PP do Quarteirão a Poente da Mata da Bicha Portaria n.º 860/93, de 14 de setembro 

Declaração n.º 329/2002, de 5 de novembro 

Aviso n.º 2219/2017, de 2 de março 

- 

Fonte: Adaptado de SNIT (consultado em março de 2022). 

 

 

6.3. IGT de âmbito nacional e regional 

 

6.3.1. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) é o 

instrumento de topo do sistema de gestão territorial, define objetivos e opções 

estratégicas de desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de organização do 

território nacional. O PNPOT constitui-se como o quadro de referência para os demais 

programas e planos territoriais e como um instrumento orientador das estratégias com 

incidência territorial. 

 

A revisão do PNPOT foi aprovada pela Assembleia da República, através da Lei 

n.º 99/2019, de 5 de setembro. A revisão do PNPOT teve como objetivos a elaboração 

do novo programa de ação para o horizonte 2030, no contexto de uma estratégia de 

organização e desenvolvimento territorial de mais longo prazo suportada por uma 

visão para o futuro do País, que acompanha o desígnio último de alavancar a coesão 

interna e a competitividade externa do País e, também, o estabelecimento de um 

sistema de operacionalização, monitorização e avaliação capaz de dinamizar a 

concretização das orientações, diretrizes e medidas de politica e de promover o 

PNPOT como referencial estratégico da territorialização das políticas públicas e da 

programação de investimentos territoriais financiados por programas nacionais e 

comunitários. 

 

O PNPOT aplica-se apenas à Administração Pública, não vinculando diretamente os 

particulares. Deste plano extraem-se orientações estratégicas, diretrizes e normas 

programáticas vinculativas da atuação da Administração Central e Local, sem 

aplicabilidade direta sobre projetos de iniciativa privada, como é o caso do projeto 

em estudo. O PNPOT só se aplica às entidades privadas se e na medida em que for 

transposto para os planos municipais e especiais de ordenamento do território, estes 
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sim diretamente vinculativos dos particulares. 

 

6.3.2. Plano Nacional da Água 

 

O Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro, aprovou o PNA, nos termos do n.º 4 do 

artigo 28.º da Lei da Água. O PNA define a estratégia nacional para a gestão integrada 

da água. Estabelece as grandes opções da política nacional da água e os princípios e 

as regras de orientação dessa política, a aplicar pelos PGRH e por outros instrumentos 

de planeamento das águas. O PNA pretende ser um plano abrangente, mas 

pragmático, enquadrador das políticas de gestão de recursos hídricos nacionais, 

dotado de visão estratégica de gestão dos recursos hídricos e assente numa lógica de 

proteção do recurso e de sustentabilidade do desenvolvimento socioeconómico 

nacional2. 

 

A gestão das águas deverá prosseguir três objetivos fundamentais:  

- A proteção e a requalificação do estado dos ecossistemas aquáticos e dos 

ecossistemas terrestres, bem como das zonas húmidas que deles dependem, no 

que respeita às suas necessidades de água. 

- A promoção do uso sustentável, equilibrado e equitativo de água de boa qualidade, 

com a afetação aos vários tipos de usos, tendo em conta o seu valor económico, 

baseada numa proteção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis. 

- O aumento da resiliência relativamente aos efeitos das inundações e das secas e 

outros fenómenos meteorológicos extremos decorrentes das alterações climáticas. 

 

O PNA aplica-se apenas à Administração Pública, não vinculando diretamente os 

particulares. Deste plano extraem-se orientações estratégicas, diretrizes e normas 

programáticas vinculativas da atuação da Administração Central e Local, sem 

aplicabilidade direta sobre projetos de iniciativa privada. O PNA só se aplica às 

entidades privadas se e na medida em que for transposto para os planos municipais e 

especiais de ordenamento do território, estes sim diretamente vinculativos dos 

particulares. 

 

6.3.3. Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro 

 

Nos termos da Diretiva Quadro da Água (DQA) e da Lei da Água (LA), o planeamento 

de gestão das águas está estruturado em ciclos de 6 anos nos Planos de Gestão de 

Região Hidrográfica (PGRH). A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 

de setembro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, 

de 18 de novembro, aprovou os PGRH para o período 2016-2021. 

 

Os PGRH são os instrumentos que visam a gestão, a proteção e a valorização 

ambiental, social e económica das águas ao nível da região hidrográfica. Os objetivos 

 
2 https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=833 

https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=833
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ambientais, estabelecidos na DQA/LA, devem ser atingidos através da execução de 

programas e de medidas especificadas nos PGRH e devem ser alcançados de forma 

equilibrada, atendendo, entre outros aspetos, à viabilidade das medidas que têm de 

ser aplicadas, ao trabalho técnico e científico a realizar, à eficácia dessas medidas e 

aos custos operacionais envolvidos. Trata-se de um instrumento de gestão de caráter 

setorial que vincula apenas as entidades públicas. 

 

O PGRH, enquanto instrumento de planeamento das águas, visa fornecer uma 

abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos, dando coerência à 

informação para a ação e sistematizando os recursos necessários para cumprir os 

objetivos definidos. 

 

A Região Hidrográfica do Douro é uma região hidrográfica internacional com uma área 

total em território português de 19.218 km2 e integra a bacia hidrográfica do rio Douro 

e as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas 

subterrâneas e águas costeiras adjacentes, conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 

347/2007, de 19 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 117/2015, de 23 de junho.  

 

O PGRH do Douro aplica-se apenas à Administração Pública, não vinculando 

diretamente os particulares. Deste plano extraem-se orientações estratégicas, 

diretrizes e normas programáticas vinculativas da atuação da Administração Central 

e Local, sem aplicabilidade direta sobre projetos de iniciativa privada. O PGRH do 

Douro só se aplica às entidades privadas se e na medida em que for transposto para 

os planos municipais e especiais de ordenamento do território, estes sim diretamente 

vinculativos dos particulares. 

 

6.3.4. Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral 

 

Os PROF são instrumentos setoriais de gestão territorial que, em linha com a 

Estratégia Nacional para as Florestas, assumem a visão para as Florestas Europeias 

2020, que considera “Um futuro onde as florestas sejam vitais, produtivas e 

multifuncionais. Onde as florestas contribuam efetivamente para o desenvolvimento 

sustentável, por via da promoção e incremento dos bens e serviços providos pelos 

ecossistemas, assegurando bem-estar humano, um ambiente saudável e o 

desenvolvimento económico. Onde o potencial único das florestas para apoiar uma 

economia verde, providenciar meios de subsistência, mitigação das alterações 

climáticas, conservação da biodiversidade, melhorando a qualidade da água e 

combate à desertificação, é realizado em benefício da sociedade” (Preâmbulo da 

Portaria n.º 55/2019). 

 

A área do projeto localiza-se na área de vigência do Programa Regional de 

Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL), aprovado pela Portaria 

n.º 56/2019, de 11 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação 
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n.º 16/2019, de 12 de abril. 

 

A área do projeto não se insere em nenhuma área definida como floresta modelo, 

nem está incluída em corredor ecológico. A área do projeto insere-se da sub-região 

homogénea Entre Vouga e Mondego. 

 

Os PROF vinculam, direta e imediatamente, os particulares relativamente: à 

elaboração dos planos de gestão florestal; às normas de intervenção nos espaços 

florestais; e aos limites de área a ocupar por eucalipto. Ficam excluídas destas 

disposições as normas com incidência territorial urbanística (Decreto-Lei n.º 16/2009, 

de 14 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 11/2019, de 21 de janeiro). Conclui-

se assim que o PROF CL não vincula o projeto em estudo. 

 

 

6.4. IGT de âmbito municipal 

 

Na área do projeto vigora o Plano Diretor Municipal (PDM) de Ovar, publicado no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 166, de 26 de agosto de 2015, pelo Aviso n.º 9622/2015, 

tendo sido posteriormente alterado pelo Aviso n.º 14565/2016, de 21 de novembro (1ª 

correção material), pelo Aviso n.º 3846/2018, de 22 de março (alteração por 

adaptação) e pelo Aviso n.º 12490/2018, de 30 de agosto (2ª correção material). A 

área do projeto está classificada como Solo Urbano e qualificada como Solo 

Urbanizado na categoria “Espaços de Atividades Económicas” (ver Figura 1 no 

Anexo VII). 

 

De acordo com o Regulamento do PDM de Ovar, o regime de edificabilidade a respeitar 

nos Espaços de Atividades Económicas é o que consta no art. 81º: 

 

 

 

A ampliação da instalação pretendida, de acordo com os dados de projeto, cumpre os 
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índices urbanísticos aplicáveis (Quadro 6.2).  

 

Quadro 6.2 – Análise da conformidade do projeto com o regime de edificabilidade estabelecido no 

PDM de Ovar. 

Regime de edificabilidade (art. 81º) Características do projeto 

Índice máximo de ocupação do solo 75% 69,1% 

Índice máximo de utilização do solo 1 0,034 

Índice máximo de impermeabilização do solo 90% 69,5% 

Altura máxima da fachada 12 m 8 m (telheiro) 

Recuo 10 m 15 m 

Afastamento lateral 6 m 15 m 

Afastamento posterior ≥ 6 m 10 m 

 

A alínea h) do art. 81º não é aplicável no caso do presente projeto, uma vez que toda 

a parcela confronta com outros Espaços de Atividades Económicas (ver Figura 1 no 

Anexo VII). O projeto também não prevê a construção de edificação destinada a 

habitação. 

 

Nesta classe de espaço permite-se ainda a construção de anexos com um piso acima 

da cota da soleira, desde que a altura máxima da edificação não exceda os 5 m e a 

área total de construção destes não exceda 10% da área do lote/ parcela/ terreno até 

ao máximo de 100 m2, devendo os mesmos ter área inferior à da implantação da 

construção principal existente ou prevista para o terreno (alínea b) do n.º 4 do 

art. 23º). Ainda assim, o projeto não prevê a construção de qualquer anexo. 
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O art. 31º do Regulamento do PDM de Ovar define também normas regulamentares 

para o “armazenamento de combustíveis e de materiais explosivos ou perigosos”. A 

ampliação pretendida na área do projeto cumpre o afastamento mínimo de 10 m à 

extrema da propriedade onde se insere: 

 

 

 

A área do projeto está classificada como Solo Urbano e encontra-se inserida em “área 

edificada consolidada” (ver Figura 3 no Anexo VII), onde não são aplicáveis quaisquer 

condicionamentos de edificação nos termos do art. 25º do Regulamento do PDM de 

Ovar: 
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6.5. Servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

 

Na área do projeto verifica-se a ocorrência das seguintes servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública: 

- Reserva Ecológica Nacional (REN). 

- Defesa nacional - servidão militar aeronáutica e servidão militar radioelétrica. 

- Rede elétrica. 

- Rede viária. 

 

Destaca-se que, de acordo com a informação enviada pela APA/ARH-Centro em abril 

de 2019, não existem captações de água públicas ou privadas na área do projeto, 

estando a captação mais próxima localizada a 52,5 m a sudeste do limite do projeto. 

 

Os condicionamentos relativos ao património edificado encontram-se analisados no 

ponto próprio dos capítulos 4 e 5, respetivamente para a caracterização da situação 

de referência e análise de impactes. 

 

Na área do projeto não existem outras servidões administrativas ou restrições de 

utilidade pública, considerando a lista constante em DGOTDU (2011) e DGT (2022)3. 

 

6.5.1. Reserva Ecológica Nacional 

 

A Portaria n.º 126/2016, de 6 de maio, aprovou a delimitação da REN para o concelho 

de Ovar, tendo sido posteriormente alterada pelos Aviso n.º 3592/2019, de 7 de 

março, Aviso n.º 19040/2021, de 8 de outubro, e Despacho n.º 2739/2021, de 11 de 

março.  

 

De acordo com a Carta da REN do PDM de Ovar (ver Figura 5 no Anexo VII), parte da 

área do projeto está inserida nos sistemas da REN “dunas” e “áreas de máxima 

infiltração”. No entanto, trata-se de uma “área a excluir” (C55), por se encontrar 

“efetivamente comprometida (legalmente construída, licenciada ou autorizada)”. 

 

De acordo com a Portaria n.º 126/2016, de 6 de maio, esta área de exclusão 

fundamenta-se por um “acerto com vista a englobar áreas que se situam à margem 

da EN109, entre parcelas que integram a Zona Industrial a Norte de Ovar, e onde se 

verifica a existência de algumas construções. São áreas apoiadas em arruamento 

 
3 http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/srup/ 

http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/srup/
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existente devidamente infraestruturado. Refere-se a existência de duas sugestões 

realizadas por particulares com vista ao reconhecimento do uso do solo para fins 

industriais”. 

 

Assim, a REN não constitui um condicionamento ao desenvolvimento do projeto em 

estudo. 

 

6.5.2. Defesa nacional 

 

A constituição de servidões relativas às organizações ou instalações militares segue o 

regime previsto pela Lei n.º 2078, de 11 de julho de 1955, regulamentado pelo 

Decreto-Lei n.º 45986, de 22 de outubro de 1964. 

 

As servidões militares são constituídas, modificadas ou extintas, em cada caso, por 

decreto do Ministro de Defesa Nacional e quando a servidão interessar a mais do que 

uma entidade, como é o caso de alguns aeródromos, o decreto deverá ser conjunto 

dos Ministros ou Chefes de Estado dos departamentos interessados (art.º 3.º da Lei 

n.º 2078). 

 

Quanto às infraestruturas aeronáuticas, militares ou civis, e às correspondentes 

instalações de radiocomunicações elétricas ou eletrónicas, a zona de servidão poderá 

abranger, em qualquer dos casos, e no máximo, a área delimitada por um círculo de 

raio de 5 km a partir do ponto central que as define, prolongada, em relação aos 

aeródromos, por uma faixa até 10 km de comprimento e 2,5 km de largura, na direção 

das entradas ou saídas das pistas. 

 

A área sujeita a servidão deve ser perfeitamente definida no decreto que constitui a 

servidão (art.º 11.º da Lei n.º 2078). Neste caso, a servidão foi constituída pelo 

Decreto n.º 11/2014, de 14 de abril, o qual determina que ficam sujeitas a servidão 

militar particular, terrestre e aeronáutica, as zonas confinantes com o Aeródromo de 

Manobra n.º 1 (AM1). 

 

De acordo com o art. 6º do Decreto n.º 11/2014, a servidão militar aeronáutica do 

AM1 abrange a área ocupada pela superfície de desobstrução, definida pelo perímetro 

exterior do conjunto das zonas identificadas. A superfície de desobstrução é, para 

efeitos de controlo da altura dos obstáculos fixos ou móveis nela existentes, 

constituída por zonas com cotas limites diversas de acordo com o zonamento definido 

no diploma legal. Na área do projeto a cota limite é de 58,41 m (Zona D). O regime 

das zonas de superfície de desobstrução é o constante no art. 7º do Decreto n.º 

11/2014: 
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A servidão militar aeronáutica do AM1 inclui ainda uma servidão radioelétrica, que 

abrange as áreas de proteção relativas às ajudas à navegação Tactical Air Navigation 

(TACAN) (UHF Ultra High Frequency Band) e ILS, e os sistemas de radar designados 

por Airport Surveillance Radar (ASR) e Precision Approach Radar (PAR). A área do 

projeto é abrangida pela área sensível do sistema TACAN, que corresponde à 

superfície definida por dois cones, até aos 3.000 m relativos ao centro geométrico da 

antena (Anexo II do Decreto n.º 11/2014). 

 

O regime das zonas de proteção radioelétrica é o constante no art. 9º do Decreto 

n.º 11/2014, que estabelece o seguinte: 
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O Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro, sujeita a servidões administrativas, 

denominadas radioelétricas, bem como a outras restrições de utilidade pública, as 

zonas confinantes com os centros radioelétricos nacionais que prossigam fins de 

reconhecida utilidade pública. 

 

Assim, no que respeita à servidão radioelétrica, e uma vez que o projeto não prevê 

depósito de materiais explosivos, não é aplicável a referida servidão. 

 

Relativamente à servidão aeronáutica, as estruturas do projeto não ultrapassam as 

cotas limite definidas para a superfície de desobstrução abrangida, pelo que não 

existem condicionamentos ao desenvolvimento do projeto. 

 

6.5.3. Rede elétrica 

 

O regime das servidões administrativas de linhas elétricas é objeto de legislação 

complementar a aprovar pelo ministro responsável pela área da energia, sob proposta 

da DGEG. Até à entrada em vigor dessa legislação, mantêm-se em vigor as disposições 

do Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960, na matéria relativa à 

implantação de instalações elétricas e à constituição de servidões (por força do 

art. 75.º do Decreto-Lei 172/2006, de 23 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 215-

B/2012, de 7 de novembro). 

 

A área do projeto é atravessada por uma linha elétrica de alta tensão (Fotografia 6.1) 

(ver Figura 9 no Anexo VII). 

 

Os afastamentos mínimos resultantes do Regulamento de Segurança de Linhas 

Elétricas de Alta Tensão, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de 

fevereiro, são restrições que devem ser observadas aquando da instalação das linhas 

elétricas ou no ato de licenciamento de edificações a localizar na proximidade das 

linhas elétricas já existentes. No art. 141º deste regulamento é mencionado o 

seguinte: 
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Dado que na instalação não existem, nem estão previstos produtos explosivos, o 

referido Regulamento não se aplica. 

 

  

Fotografia 6.1 – Linha de alta tensão que atravessa a área do projeto. 

 

6.5.4. Rede viária 

 

A área do projeto é ladeada por uma estrada nacional desclassificada sob a jurisdição 

da Infraestruturas de Portugal (ex-EP) (ver Figura 9 no Anexo VII), de acordo com o 

PDM de Ovar. 

 

A servidão da estrada desclassificada é regulada pelas disposições da Lei n.º 34/2015, 

de 27 de abril, que estabelece o estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, 

sendo a servidão de 20 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de 

servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 m da zona da estrada. No entanto, nas 

estradas nacionais desclassificadas ainda não entregues aos municípios pode ser 

definida uma zona de servidão non aedificandi inferior à prevista mediante acordo 

entre a administração rodoviária e as autarquias, devidamente aprovado pelo IMT, I. 

P. Podem ser autorizadas, pelo IMT, I. P., obras de ampliação ou alteração de edifícios 

comerciais, industriais ou de serviços, já existentes na zona de servidão non 

aedificandi, desde que a ampliação ou modificação não possa, em condições 

economicamente razoáveis, operar-se noutra direção e não haja mudança de tipo de 

utilização. 

 

Na Figura 6.1 está representada a servidão ao eixo e à zona da estrada, onde é possível 

verificar que não existe, nem está prevista nenhuma construção para a zona non 

aedificandi, com exceção da vedação (murete com rede metálica) que delimita a 

propriedade (ver Fotografia 2 no Anexo III). Conclui-se assim que a presença da EN109 

não constitui nenhum condicionamento ao licenciamento do projeto. Foi enviado um 

pedido de informação ao Gestor Regional da Infraestruturas de Portugal, S.A. sobre 

eventuais condicionamentos ao desenvolvimento do projeto (ver Anexo IV), o qual não 
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obteve resposta até à data de edição do presente relatório. 

 

 

Figura 6.1 – Comparação da implantação do projeto com a zona non aedificandi da EN109. 
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7 Análise de risco 

 

 

De acordo com o anteriormente referido, a instalação da Tutigás encontra-se 

abrangida pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, enquadrando no Nível 

Superior de Perigosidade (NSP). Na sequência deste enquadramento, a Tutigás 

apresenta anualmente à APA um relatório de auditoria relativo ao ano anterior, que 

atesta a conformidade ao Sistema de Segurança de Gestão para a Prevenção de 

Acidentes Graves (SGSPAG) implementado no estabelecimento.  

 

A alteração em apreciação no presente estudo, configura uma “alteração substancial” 

a este estabelecimento, na aceção do artigo 25º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de 

agosto. 

 

Assim, no âmbito das obrigações que decorrem deste enquadramento legal, encontra-

se incluída a necessidade de efetuar o pedido de avaliação de compatibilidade de 

localização (ACL) da alteração, junto da entidade que representa a autoridade 

nacional para a prevenção de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas 

(Agência Portuguesa do Ambiente). 

 

Por outro lado, face ao enquadramento do projeto de alteração no procedimento de 

AIA, o estudo para a ACL é efetuado em sede do presente capítulo relativo ao fator 

“Análise de Risco”. 

 

Neste contexto, a presente análise é efetuada de acordo com as orientações 

disponibilizadas no “Formulário para requerimento de avaliação de compatibilidade 

de localização e orientações para elaboração do estudo de Avaliação de 

Compatibilidade de Localização” (APA, 2016), encontrando-se apresentada em 

detalhe no Anexo X - Estudo de Avaliação de Compatibilidade de Localização (ACL), 

de abril de 2020) bem como o documento com as respostas às questões do ponto 6 do 

Pedido de Elementos Adicionais (PEA) para efeitos de conformidade do EIA 

(procedimento AIA nº 3509). 

 

Tendo em conta as alterações consideradas no pedido de elementos e os resultados 

da simulação dos respetivos efeitos (dispersão de nuvem inflamável, radiação térmica 

e sobrepressão), os cenários mais gravosos associados à alteração em estudo 

encontram-se associados a falhas (colapso ou rotura de 100 mm) ocorridas em 

isocontentor de 52 m3 ou em reservatório de 50 m3 (cenários CA1, CA3, CA12 e CA14). 

 

Assim, tendo em conta a reavaliação efetuada, em caso de ocorrência destes cenários, 

a área afetada pelos respetivos efeitos (dispersão de nuvem inflamável, radiação 



 

TUTIGÁS ENERGY, Lda-  11/10/2022 Análise de risco  

 

7-2 

térmica e sobrepressão) ultrapassaria os limites da instalação. Nestas situações, as 

distâncias dos respetivos efeitos decorrentes poderiam atingir alcances com 

possibilidade de ultrapassar os 500 m no entorno da instalação. Nas áreas 

potencialmente afetadas existem elementos construídos que compreendem a 

estabelecimentos comerciais abertos ao público, estabelecimentos hoteleiros/ 

restauração e instalações industriais. 

 

De acordo com a Carta de Ocupação do Solo 2015 (DGT, 2018), o principal uso do solo 

da área em que o projeto se insere é o uso florestal. No entanto, uma parte 

significativa dessa área corresponde a território artificializado, do qual se destacam 

áreas de indústria, comércio e equipamentos gerais.  

 

Por outro lado, de acordo com o PDM de Ovar em vigor (2015), a área do projeto está 

classificada como Solo Urbano e qualificada como Solo Urbanizado na categoria 

“Espaços de Atividades Económicas”. De acordo com este instrumento de gestão 

territorial, o regime de edificabilidade a respeitar nos Espaços de Atividades 

Económicas é o que consta no art.º 81º do respetivo Regulamento. A alteração 

pretendida, de acordo com os dados de projeto disponíveis, cumpre os índices 

urbanísticos aplicáveis, nomeadamente em termos de afastamentos e recuos. Note-

se que a alínea h) do art.º 81º não é aplicável ao caso da Tutigás, uma vez que toda a 

parcela confronta com outros Espaços de Atividades Económicas. 

 

Por outro lado, tratando-se de um estabelecimento existente que inclui várias zonas 

ATEX, não é razoável admitir a existência de fontes de ignição no interior das 

instalações que possam provocar, internamente, um incêndio e conduzir a aumentos 

violentos de temperatura na envolvente imediata dos equipamentos. Esta situação, 

que poderia conduzir, por exemplo, a uma condição de sobrepressão dos 

isocontentores parqueados apenas poderia encontrar-se associada à possibilidade de 

ocorrência de incêndio no exterior (perigo externo), despoletado fora das instalações 

da Tutigás e alheio às suas atividades internas. 

 

De acordo com o PDM em vigor, a área do projeto está inserida em “área edificada 

consolidada”, não constitui uma área percorrida por incêndios e não apresenta risco 

de incêndio florestal, pelo que não são aplicáveis quaisquer condicionamentos de 

edificação por razões de risco de incêndio florestal, nos termos do art.º 25 do 

Regulamento do PDM de Ovar. 

 

Por outro lado, o Regulamento do PDM de Ovar define normas regulamentares para o 

“armazenamento de combustíveis e de materiais explosivos ou perigosos” (art.º 31º). 

A alteração pretendida na área do projeto cumpre o afastamento mínimo de 10 m à 

extrema da propriedade onde se insere.  
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Tendo em atenção a importância relativa das atividades com intervenção humana na 

Tutigás e os elementos construídos existentes na envolvente imediata das suas 

instalações, a presente análise considera que, para além das medidas previstas no 

projeto de alteração, poderá ser reforçada a ênfase na formação e capacitação na 

resposta à emergência (PEI).  

 

Estes processos poderiam envolver, não apenas os operadores que intervêm nas 

atividades de trasfega e nas atividades de manutenção da instalação, como também 

as várias entidades locais que representem infraestruturas que possam ser afetadas 

em caso de ocorrência de algum dos cenários de acidente identificados ou que 

possam, elas próprias, constituir fontes de perigo externas para a Tutigás Energy. 

 

Este tipo de medidas, se devidamente planeadas para esse fim, poderia ainda reduzir 

a possibilidade de ocorrência de sobrepressão no interior dos contentores, em caso 

de aumento significativo da temperatura na sua envolvente imediata provocada por 

eventual incêndio no exterior, evitando ou retardando a ocorrência dos eventos 

críticos. 

 

Em síntese, como elementos adicionais de segurança, poderão, por exemplo, ser 

reforçados e/ou considerados os seguintes aspetos, associados a possíveis medidas 

internas de prevenção e mitigação: 

• Tendo em conta a possibilidade de ocorrência de foco de incêndio iniciado na 

envolvente imediata do estabelecimento (fonte de perigo externa), poderá 

ser considerada a inclusão de barreiras de proteção (e.g., firewall), junto às 

áreas mais críticas, p.e., na zona de delimitação da instalação a sul, que 

confronta a Tutigás com uma pequena unidade industrial, junto ao parque de 

isocontentores.  

• Colocação de cortinas de água na zona atrás referida e noutras áreas 

consideradas críticas em termos de perigo externo de incêndio. A cortina de 

água poderia ser considerada como uma medida de mitigação em caso de 

ocorrência de incêndio, contribuindo para a redução do aumento acentuado 

da temperatura devido à carga térmica gerada e, consequentemente, para a 

redução da possibilidade de afetação dos isocontentores devido a fadiga 

térmica. 

• Implementação de procedimento(s) operativo(s) envolvendo o manuseamento 

de contentores na zona de parqueamento. 

• Implementação de procedimento(s) operativo(s) e/ou modos de atuação de 

emergência a desencadear em caso de verificação de aumento acentuado de 

temperatura na envolvente imediata dos contentores transportáveis (zona de 

parqueamento). 

 

Considerando o anteriormente exposto, e reportando a avaliação da compatibilidade 

de localização do projeto de alteração com os usos do solo definidos no PDM em vigor, 
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conclui-se que a alteração pretendida cumpre com os requisitos impostos neste 

instrumento de ordenamento territorial. Reforça-se que, face à existência e natureza 

dos elementos construídos na área em análise, poderão ser consideradas e 

implementadas medidas adicionais de segurança, não apenas as que se reportam a 

medidas internas de prevenção e de mitigação por parte do operador, atrás 

mencionadas, mas igualmente ao envolvimento efetivo de entidades locais com 

responsabilidade na prevenção e resposta à emergência. 
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8 
Monitorização e medidas de gestão 
ambiental 

 

 

8.1. Programa de monitorização 

 

Neste ponto são apresentados os planos de monitorização para que se possa 

determinar de forma sistemática a eficácia das medidas de minimização 

implementadas, permitindo, caso se justifique, a sugestão ou adaptação de outras 

medidas que possam corrigir possíveis impactes residuais. 

 

Dado que os impactes diretos do projeto sobre os fatores ambientais são em geral 

nulos ou negligenciáveis, não são propostos planos de monitorização. 

 

 

8.2. Recomendações e medidas de gestão ambiental 

 

Para a fase de funcionamento deverão ser implementadas todas as medidas de 

minimização de impactes e recomendações apresentadas, de forma a minimizar os 

impactes identificados. 

 

No conjunto apresentado, incluem-se propostas de medidas de gestão a implementar 

pela Tutigás que contribuirão para prevenir e/ou minimizar impactes atualmente 

decorrentes do funcionamento da unidade ou que possam advir de situações 

decorrentes dos cenários de risco identificados, bem como as medidas M23 e M24 

(Quadro 8.2).  

 

Quadro 8.1 – Medidas a implementar na fase de funcionamento – conceção e controlo de processo. 

 Descrição da medida 

M1 As garrafas estão equipadas com válvulas de alívio de pressão (PRV) e mecanicamente protegidas por uma 

gola envolvente, encontrando-se encapsuladas. 

M2 Seleção de equipamentos nas instalações de acordo com as categorias definidas na Diretiva n.º 94/9/CE, 

utilização de equipamentos de categoria II 1 G nas zonas consideradas como zonas ATEX. 

M3 Zona de parqueamento de isocontentores, bem como envolvente imediata, construída com materiais 

adequados, de forma a assegurar que o pavimento se mantenha isento de raízes, ervas secas ou quaisquer 

materiais combustíveis. As escorrências pluviais da zona de parqueamento dos isocontentores e dos 

arruamentos envolventes são recolhidas por caleiras e sumidouros, e conduzidas para valeta. O circuito 

entre as caleiras e sumidouros e as caixas de inspeção, com passagem ou mudança de direção, é 

assegurado por coletores prediais executados em PVC rígido. 

M4 Área de parqueamento dos isocontentores delimitada no chão com a existência de vigas de ferro do tipo 

“H” de 200 milímetros, de forma a evitar o contacto dos isocontentores com o solo, permitindo a proteção 

da sua base. 

M5 Isocontentores (prevenção de falhas estruturais e sobreenchimentos):  

- Cada isocontentor é composto por um tanque e por estrutura exterior metálica;  

- Os tanques são ancorados à respetiva estrutura metálica através de pinos em cada um dos quatro cantos 
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 Descrição da medida 

da estrutura;  

- Os tanques são pintados a branco; 

Válvula de enchimento e indicador de nível, de forma a garantir a existência de um espaço livre não 

inferior a 5% do volume interior. 

M6 Reservatórios (seleção de materiais e conceção dos sistemas de modo a evitar fugas e sobreenchimentos):  

- construção em chapa de aço DIN111 soldada, assentes em estruturas de apoio. As soldaduras foram 

radiografadas; 

- depósitos limpos a jato de areia e exteriormente pintados com tinta anticorrosiva e duas demãos de 

tinta de acabamentos para proteção contra a corrosão; 

- válvula de enchimento e indicador de nível, de forma a garantir a existência de um espaço livre não 

inferior a 5% do volume interior; 

- válvula de segurança com ligação direta para o exterior, que atua automaticamente a uma pressão de 

24,5 bar;  

ligação à terra através de elétrodo, do tipo grande superfície e com uma resistência não superior a 10 

ohm. 

M7 Trasfega: o controlo da trasfega é efetuado com recurso ao controlo do débito e a um temporizador, 

usualmente regulado para períodos de 10 minutos, ou seja, requerendo uma nova ação do operador a 

cada intervalo de tempo com esta duração. A capacidade máxima de bombagem deste grupo é de cerca 

de 500 l/min. 

M8 Cobertura da zona de “trasfega 1” com chuveiros de arrefecimento para controlo de sobrepressão de 

cisternas. 

M9 Seleção de mangueiras certificadas com a norma EN 1762. 

M10 Sistema de vídeo vigilância com vários equipamentos instalados em diversos locais do estabelecimento. 

M11 Extintores de 6 kg de pó químico ABC, distribuídos por diferentes áreas críticas. 

M12 Sistema automático de deteção de gás e incêndio (SAGI). A instalação está equipada com dois sistemas 

de deteção independentes, embora complementares, sendo um de incêndio e o outro de deteção de 

gases. Os detetores automáticos de incêndio e fuga de gás utilizam-se para a deteção sem intervenção 

humana, agrupam-se por zonas e são considerados como entradas do sistema. 

O sistema de deteção de incêndio é composto pelos seguintes elementos: 

- Central de Incêndio GST – 104 de 4 zonas, com modo dia/noite, isolamento de zona, comando de 

evacuação, teclado protegido por chave de bloqueio. Certificação CE e LPCB. 

- Detetores Óticos DC-9102R, câmara TYNDALL com caixa cónica, canais de drenagem de condensação e 

certificação CE e LPCB. 

- Sirene Exterior Revolution F, auto alimentada, com flash, caixa em policarbonato, montagem 

horizontal, 110db, IP55, CE. 

O sistema de deteção de gás é composto pelos seguintes elementos: 

- Central de Alarme KYO-4 – marca Bentel Security, de 4 zonas, equipada com teclado de controlo, CE. 

- Detetor de Gases GS-133 de nova geração que deteta a presença de gases combustíveis no ar, por 

combustão catalítica, com tempo de resposta de 10s, EN 50081-1, EN 50082-1, EN 61779-1,4, CE. 

Sirene Exterior Urmet, auto alimentada, com flash, 110db, IP55, CE. 

M13 Rede de Incêndio Armada (RIA) 

- Tanque/reservatórios de água com capacidade de 300 m3;  

- Diversos hidrantes e mangueiras de acoplamento aos mesmos (saídas simples de coluna húmida com 

válvula DN 50);  

- 1 "Canhão de água"; 

- Vários elementos do equipamento de bombagem ao tanque: grupo de bombagem elétrico, à pressão de 

6 bar;  

Gerador de emergência de 80 kVA ligado ao equipamento de bombagem para o reservatório de água. 

M14 Inclusão de firewalls, junto às áreas mais críticas, p.e., na zona de delimitação da instalação a sul, que 

confronta a Tutigás com uma pequena unidade industrial, junto ao parque de isocontentores 

(complementar da medida M15). 

M15 Colocação de cortinas de água na zona referida para a medida M14 bem como noutras áreas que possam 

ser consideradas críticas em termos de perigo externo de incêndio. 

 



 

TUTIGÁS ENERGY, Lda.  11/10/2022 Monitorização e medidas de minimização  

 

8-3 

Quadro 8.2 – Medidas a implementar na fase de funcionamento – medidas organizacionais 

 Descrição da medida 

M16 

Para além do sistema de gestão de segurança para a prevenção de acidentes graves (SGSPAG) requerido 

para dar cumprimento ao preconizado no DL n.º 150/2015, de 5 de agosto, está também implementado e 

certificado um sistema de gestão da qualidade (SGQ), de acordo com os requisitos da norma ISO 9001. 

M17 

Conjunto de medidas de prevenção associadas à armazenagem de garrafas:  

- Prática implementada no SGSPAG de verificação das escalas/ tolerância de enchimento das garrafas (máx. 

85%) uma vez por dia; 

- Prática implementada no SGSPAG de verificação da estanqueidade das garrafas, válvulas e vedações de 

válvulas; 

- Prática implementada no SGSPAG para verificação, antes do armazenamento, do encaixe correto das 

cápsulas, proteções das válvulas e rotulagem correspondente antes do armazenamento das garrafas; 

- Prática implementada no SGSPAG de verificação e tratamento de fugas durante o processo de enchimento 

de garrafas; 

- A colocação das garrafas de gás cheias nos respetivos contentores e acondicionamento em parque só é 

realizada após os procedimentos anteriormente referidos; 

- Formação adequada e atualizada dos operadores que, no local, asseguram a manipulação adequada das 

garrafas de modo a não danificar o seu corpo e acessórios; 

- Formação adequada e atualizada dos operadores que executam as operações de enchimento e 

armazenagem das garrafas; 

- Previamente à entrada no circuito de enchimento, as garrafas são sujeitas a prévia inspeção individual. 

As garrafas e respetivos acessórios são inspecionados individualmente em todas as operações de 

enchimento.  

M18 

A zona de enchimento de garrafas, para além de se encontrar identificada com o respetivo sinal de aviso a 

assinalar as áreas perigosas (zonas ATEX), inclui uma delimitação de uma linha amarela no solo indicando 

os limites de circulação do empilhador. 

M19 
Manutenção preventiva dos contentores de garrafas e manutenção corretiva dos mesmos sempre que se 

registe uma ocorrência. 

M20 
Na trasfega, a totalidade da operação é realizada por operador e supervisionada pelo Responsável do 

SGSPAG ou por segundo operador por ele designado. 

M21 
Realização de ações de formação associadas ao manuseamento dos isocontentores e promoção regular de 

ações de sensibilização junto dos operadores; 

M22 Realização de levantamento periódico das necessidades de formação. 

M23 
Disponibilização das instruções de trabalho com indicações sobre segurança e resultado da avaliação de 

riscos. 

M24 Plano de Emergência Interno 

M25 Na área sem ocupação dentro da propriedade deverá ser realizado o controlo das espécies vegetais 

invasoras. Este controlo deverá ser realizado de acordo com as melhores práticas descritas no sítio 

“invasoras.pt”, devendo ser usado o controlo físico (corte e arranque), sem recorrer ao uso de fitocidas. 

M26 Deverá ser garantido que a vedação existente se mantém em boas condições. 

M27 Implementação de procedimento(s) operativo(s) envolvendo o manuseamento de contentores na zona de 

parqueamento. 

M28 Implementação de procedimento(s) operativo(s) e/ou modos de atuação de emergência a desencadear em 

caso de verificação de aumento acentuado de temperatura na envolvente imediata dos contentores 

transportáveis (zona de parqueamento). 

M29 Promoção e implementação de atividades de comunicação e de “lições aprendidas” com entidades oficiais 

locais e regionais que visem o envolvimento efetivo de todas as partes interessadas na prevenção e resposta 

a emergências relativas a acidentes graves envolvendo substâncias perigosas. 

M30 No caso de ocorrer um derrame acidental de substâncias poluentes, a origem do derrame deverá ser 

controlada o mais rapidamente possível e o pavimento deve ser adequadamente limpo. 

M31 Devem ser disponibilizados materiais absorventes para conter eventuais derrames de substâncias poluentes 

em pontos estratégicos da instalação. 

 

Na fase de desativação, o desmantelamento das infraestruturas e estruturas envolverá 

a remoção dos diferentes equipamentos e materiais para depósito e reciclagem/ 
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transformação. Associado a estas operações estará a circulação de veículos, máquinas 

e gruas, sendo que deverão ser respeitadas as medidas de prevenção e minimização 

apresentadas para a fase de construção. Previamente ao desmantelamento das 

estruturas deverão ser respeitadas as normas de segurança em vigor respeitantes à 

retirada das substâncias do interior de reservatórios e contentores, garantindo que os 

mesmos se encontram efetivamente vazios. 

 

Assim, o proponente deve elaborar um plano de desativação com as ações que 

minimizem os impactes ambientais. Este plano de desativação tem como objetivo 

definir as medidas para que sejam evitados quaisquer riscos de poluição e o local seja 

reposto em estado satisfatório, de acordo com o uso futuro previsto. Estas medidas 

passarão por: 

- Devido desmantelamento dos equipamentos existentes. 

- Encaminhamento dos resíduos existentes para operadores devidamente 

licenciados. 

 

 



 

TUTIGÁS ENERGY, Lda.  11/10/2022 Conclusões  

 

9-1 

 

9 Conclusões 

 

 

O projeto de ampliação do Centro Logístico da Tutigás Energy não apresenta impactes 

ambientais relevantes. Os meios recetores sofrem impactes que foram considerados 

nulos ou negligenciáveis.  

 

O projeto apresenta ainda efeitos positivos na socioeconomia local, por representar a 

continuidade de uma fonte de rendimento. 

 

Os impactes negativos identificados serão em parte compensados mediante a 

implementação das medidas de minimização nas fases de funcionamento e 

desativação da instalação. 

 

O Estudo de Impacte Ambiental incluiu a realização de uma Análise de Risco, de forma 

a apoiar a decisão de avaliação de compatibilidade de localização da ampliação do 

Centro Logístico da Tutigás Energy. 

 

A envolvente imediata da instalação não inclui recetores ambientalmente sensíveis. 

Por outro lado, a substância perigosa envolvida (Gás de Petróleo Liquefeito) não se 

encontra classificada como perigosa para os organismos aquáticos. Assim, na eventual 

falha catastrófica da armazenagem, que resultasse numa libertação de gás de maiores 

dimensões, o impacte ambiental para a envolvente seria muito reduzido. 

 

No que se refere aos riscos decorrentes dos cenários de acidente grave representativos 

do projeto de ampliação da instalação, verifica-se que, de um modo geral, os mesmos 

apresentam uma probabilidade de ocorrência baixa (de ocorrência improvável ao 

longo da vida útil da instalação) para os cenários representativos mais gravosos, os 

quais se encontram associados a falhas (colapso ou rotura de 100 mm) ocorridas em 

isocontentor de 52 m3 ou em reservatório de 50 m3. 

 

Em caso de ocorrência dos cenários mais graves, a área afetada pelos respetivos 

efeitos (dispersão de nuvem inflamável, radiação térmica e sobrepressão) 

ultrapassaria os limites da instalação. Nesta situação, as distâncias dos respetivos 

efeitos poderiam atingir alcances com possibilidade de ultrapassar os 500 m no 

entorno da instalação. 

 

Reportando a avaliação da compatibilidade de localização do projeto de alteração aos 

usos do solo definidos no PDM em vigor, verifica-se que a alteração pretendida cumpre 

com os requisitos impostos neste instrumento de ordenamento territorial, uma vez 

que: 
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• De acordo com o PDM de Ovar em vigor (2015), a área do projeto está 

classificada como Solo Urbano e qualificada como Solo Urbanizado na 

categoria “Espaços de Atividades Económicas”. De acordo com este 

instrumento de gestão territorial, o regime de edificabilidade a respeitar nos 

Espaços de Atividades Económicas é o que consta no art.º 81º do respetivo 

Regulamento. A alteração pretendida, de acordo com os dados de projeto 

disponíveis, cumpre os índices urbanísticos aplicáveis, nomeadamente em 

termos de afastamentos e recuos. Note-se que a alínea h) do art.º 81º não é 

aplicável ao caso da Tutigás, uma vez que toda a parcela confronta com outros 

Espaços de Atividades Económicas. 

 

• De acordo com o PDM em vigor, a área do projeto está inserida em “área 

edificada consolidada”, não constitui uma área percorrida por incêndios e não 

apresenta risco de incêndio florestal, pelo que não são aplicáveis quaisquer 

condicionamentos de edificação por razões de risco de incêndio florestal, nos 

termos do art.º 25 do Regulamento do PDM de Ovar; 

 

• O Regulamento do PDM de Ovar define normas regulamentares para o 

“armazenamento de combustíveis e de materiais explosivos ou perigosos” 

(art.º 31º). A alteração pretendida na área do projeto cumpre o afastamento 

mínimo de 10 m à extrema da propriedade onde se insere. 

 

Por outro lado, de acordo com a Carta de Ocupação do Solo 2015 (DGT, 2018), o 

principal uso do solo da área em que o projeto se insere é o uso florestal. No entanto, 

uma parte significativa dessa área corresponde a território artificializado, do qual se 

destacam áreas de indústria, comércio e equipamentos gerais. 

 

Dado que o Gás de Petróleo Liquefeito é uma substância inflamável, caso fosse 

adquirida energia de ativação que resultasse em foco de incêndio, as consequências 

previstas para a alteração em análise representariam efeitos idênticos aos previstos 

com a situação atual/existente, com os níveis de radiação térmica e dispersão de 

nuvem inflamável que daí resultariam. Neste quadro, numa ótica do princípio da 

precaução e da prevenção, serão sempre recomendáveis a manutenção e melhoria 

dos sistemas de prevenção e mitigação complementando e reforçando os meios e 

medidas previstos no Sistema de Gestão de Segurança para a Prevenção de Acidentes 

Graves já implementado na instalação.  
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