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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 síntese do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) do Parque de Campismo em Faia. 

 

O projeto consiste na instalação de um parque de campismo numa propriedade 

designada Quinta do Barata, com 50.248 m2. 

 

Em termos administrativos, a área do projeto insere-se na freguesia de Faia, 

pertencente ao concelho da Guarda (ver Carta 1 no Anexo I). 

 

O proponente do projeto é a firma ORANGENÍVEL – Turismo Rural, Lda., com sede na 

Quinta do Barata s/n, 6300-095 Faia (Guarda). O proponente pode ser contactado 

através do Arq. Luís Monteiro, pelo telemóvel 966.533.054 ou e-mail 

arqluismonteiro@gmail.com. 

 

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

 

 

1.2. Identificação da entidade licenciadora ou competente para a autorização 

 

A entidade licenciadora do projeto é a Câmara Municipal da Guarda. 

 

 

1.3. Identificação da Autoridade de AIA 

 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Centro. 

 

 

1.4. Identificação da equipa responsável pela elaboração do EIA 

 

O presente EIA foi elaborado pela firma RECURSO – Estudos e Projectos de Ambiente 

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

Cláudia Almeida Coordenação do EIA 

Qualidade do ambiente 

Lic. em Eng.ª do Ambiente 

Lúcia Cruz Fatores biofísicos 

Ordenamento do território 

Lic. em Eng.ª Biofísica 

Susana Marques Qualidade do ambiente 

Socioeconomia e riscos 

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 

 

O EIA foi realizado durante os meses de fevereiro a junho de 2020, tendo os 

trabalhos de campo sido realizados nos meses de fevereiro e abril de 2020. 

 

 

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 

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

Atendendo que o projeto corresponde a um parque de campismo em área sensível 

com mais de 0,60 ha, encontra-se incluído no Anexo II, na alínea d) do ponto 12 do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013. 

 

Os trabalhos 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. 
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1.7.1. Metodologia geral 

 

O EIA tem o seguinte âmbito e metodologia geral: 

 

• 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 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 servidões 

administrativas e restrição de utilidade pública em vigor na área do projeto e a sua 

conformidade com a atividade pretendida. 

 

• Análise de riscos 

Neste ponto é realizada a análise dos riscos do projeto sobre o ambiente e os riscos 

naturais, tecnológicos e mistos sobre o projeto.  

 

• 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 no sentido de 

se conhecer toda a sua problemática, bem como recolher todos os elementos 

disponíveis. 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. 

 

Descrição do projeto: 

- Localização do projeto. 

- Descrição da fase de construção e funcionamento. 

- Programação temporal estimada para a fase de construção e 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. 

- Ambiente sonoro. 

- Socioeconomia. 

- Património arqueológico. 
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- Evolução previsível na ausência do projeto. 

 

Impactes ambientais: 

- 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. 

- Ambiente sonoro. 

- Socioeconomia. 

- Património arqueológico. 

 

Ordenamento do território 

 

Análise de riscos 

 

Monitorização e medidas de gestão ambiental: 

- Descrição dos programas de monitorização a implementar. 

- Recomendações e medidas de minimização. 

 

Lacunas 

 

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 

 

O Plano Diretor Municipal (PDM) da Guarda, que vincula o presente projeto, foi 

publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/94, de 20 de julho, 

alterada pela Declaração n.º 275/2002, de 4 de setembro, e pela Declaração 

n.º 351/2002, de 19 de novembro. 

 

A avaliação ambiental deste instrumento de gestão territorial não se encontra 

disponível, uma vez que o mesmo foi publicado antes da entrada em vigor do regime 

juridico de avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente. 

 

 

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 

 

Em 2011, o proponente adquiriu a propriedade onde pretende instalar o Parque de 

Campismo, tendo submetido, a 19/04/2011, na Câmara Municipal da Guarda um 

pedido de licenciamento para obras de construção de um parque de campismo 

(Processo 01-2011/126). No Anexo II do presente relatório são apresentados os 

documentos que a seguir se descrevem, por ordem de referência [N]. 

 

O projeto de arquitetura foi deferido por despacho de 15/02/2012 [1]. A aprovação 

ficou, no entanto, condicionada à apresentação, no prazo de 6 meses, dos 

respetivos projetos de especialidades, constantes no n.º 5 do Art.º 11 da Portaria 
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n.º 232/2008, de 11 de março, bem como dos elementos retificativos dos projetos já 

apresentados. 

 

Os elementos solicitados, conforme consta na Informação Técnica datada de 

26/069/2011 [2], foram fornecidos pelo proponente, tendo sido solicitado parecer 

ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Em 15 de dezembro 

de 2011, o ICNF emitiu parecer favorável à pretensão de instalação do parque de 

campismo pelo facto do mesmo ter enquadramento no Plano de Ordenamento da 

Área Protegida do Parque Natural da Serra da Estrela [3]. 

 

Foi concedida pela Câmara Municipal da Guarda licença de construção com um prazo 

de validade de 12 meses. No entanto, o proponente não efetuou a construção 

prevista e a referida licença caducou. 

 

Em 2017, o proponente submeteu na Câmara Municipal da Guarda novo processo de 

licenciamento para legalização de pré-existências e realização de obras de 

edificação e regularização (Proc. 01-2017/229). Neste âmbito, a Câmara Municipal 

da Guarda solicitou pareceres externos [4].  

 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), 

solicitou informações adicionais através do ofício DGT 878/17 [5]. O proponente 

apresentou os esclarecimentos solicitados através da Resposta à informação Técnica 

n.º 01-20268 em fevereiro de 2018 [6]. Também o ICNF efetuou um pedido de 

elementos adicionais [7], os quais foram enviados pelo proponente [8]. 

 

O processo de licenciamento na Câmara Municipal da Guarda foi, entretanto, 

arquivado [9], dado que, de acordo com a parecer do ICNF [10], a pretensão tem 

enquadramento no RJAIA. 

 

 

2.3. Enquadramento, justificação e objetivos do projeto 

 

2.3.1. Justificação da necessidade ou interesse do projeto 

 

O objetivo do projeto é, de acordo com o proponente, efetuar a legalização das 

construções existentes e concluir a construção das infraestruturas necessárias ao 

pleno funcionamento do Parque de Campismo. 

 

O Parque de Campismo corresponde ao projeto de vida do proponente, dado que a 

sua residência permanente se localiza na propriedade onde funciona o Parque de 

Campismo.  
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2.3.2. Identificação das áreas sensíveis 

 

Entende-se por áreas sensíveis, as áreas protegidas classificadas ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, os sítios da Rede Natura 2000, zonas 

especiais de conservação e zonas de proteção especial classificadas nos termos do 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, e as zonas de proteção dos bens imóveis 

classificados ou em vias de classificação definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, 

de 8 de setembro (alínea a) do art. 2º do RJAIA). 

 

O projeto encontra-se integrado no Parque Natural da Serra da Estrela pertencente 

à Rede Nacional de Áreas Protegidas (Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho), e 

na Zona Especial de Conservação (ZEC)1 PTCON0014 Serra da Estrela da Rede 

Natura 2000 (Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 – Áreas classificadas para a conservação da natureza na área do projeto. 

 
1 O Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de março, classifica como zonas especiais de conservação os sítios de 
importância comunitária do território nacional. 
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3 Descrição do projeto 

 

 

3.1. Localização do projeto 

 

O projeto do Parque de Campismo localiza-se na Quinta do Barata na freguesia de 

Faia, concelho e distrito da Guarda (Carta 1 no Anexo I).  

 

Na área de implantação do projeto ocorre agricultura com espaços naturais e 

seminaturais, essencialmente com pomares de espécies diversas e oliveiras. A 

agricultura pratica-se em socalcos, com muros de pedra e taludes. Na zona sul 

ocorrem ainda exemplares de castanheiros. 

 

O aglomerado populacional mais próximo da área do projeto é Faia, a cerca de 

355 m a nordeste. A cidade da Guarda encontra-se a cerca de 4,4 km a este.  

 

O acesso à área do projeto é feito, para quem vem de norte, a partir da autoestrada 

A25 (saída 28 em direção a Sobral da Serra/ Açores) seguindo para sul até intersetar 

a EN16. Segue-se por esta via até ao quilómetro KM166, onde se vira para a EM557 

em direção a Faia (Fotografia 3.1), onde se toma a EM557-5 e segue-se para sul até 

à área do projeto. Para quem vem de sul, na autoestrada A23 segue a saída 35 em 

direção a Guarda/ Sabugal, tomando a EN233 até intersetar a EN16, seguindo para 

norte até ao KM166 (Fotografia 3.2), onde o trajeto passa a ser comum. 
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Figura 3.1 – Imagem de satélite da área do projeto e da sua envolvente. 
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Figura 3.2 – Acesso viário à área do projeto. 
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Fotografia 3.1 - Vista do KM166 da EN16 para a EM557, para quem vem de norte. 

 

 

Fotografia 3.2 - Vista do KM166 da EN16 para a EM557, para quem vem de sul. 

 

 

Fotografia 3.3 – Cruzamento na EM556 para acesso à área da propriedade. 

 

Nas Fotografias 3.4 e 3.5 apresentam-se imagens do local de implantação do 

projeto. 
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Fotografia 3.4 – Perspetiva aérea para sul da área do projeto. 

 

 

Fotografia 3.5 - Perspetiva aérea para sudoeste da área do projeto. 

 

 

3.2. Descrição da solução 

 

O projeto corresponde a um Parque de Campismo com uma capacidade para 

80 utentes, sendo 40 deles afetos às tendas em plataforma e os restantes 40 utentes 

em tendas convencionais. 

 

Na área do Parque de Campismo existe ainda uma instalação de caráter 

complementar destinada a alojamento, com uma capacidade para 2 camas. 
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O projeto é caracterizado com base na memória descritiva do Projeto de 

Arquitetura, da autoria dos arquitetos Rui Pedro da Silva Prata Monteiro e Luís Filipe 

da Silva Prata Monteiro (julho de 2017). 

 

Na Carta 2 do Anexo I apresenta-se a planta síntese do projeto. 

 

3.2.1. Caracterização física 

 

A parcela de terreno afeta ao projeto do Parque de Campismo encontra-se registada 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 569/20170614, inscrita na matriz sob o 

artigo rústico n.º 530 e artigo urbano n.º 175. A parcela de terreno em estudo, 

segundo a certidão permanente, é composta por habitação unifamiliar, com rés-do-

chão e 1º andar, terra de cultura, pomar, pinhal e pastagem, com oliveiras, 

nogueiras e fruteiras.  

 

O projeto do Parque de Campismo encontra-se apenas afeto à área do artigo rústico 

com n.º matricial 530. 

 

O projeto insere-se assim numa propriedade com 50.248 m2, sendo a área total de 

implantação proposta de 302,48 m2, em que 233,50 m2 corresponde à área bruta de 

construção já existente e que se pretende legalizar e os restantes 68,98 m2 

corresponde à área bruta de construção que ainda não foi executada. 

 

As intervenções são propostas nas zonas que já se encontram aplanadas, não 

estando previstas quaisquer movimentações de terras. 

 

O projeto do Parque de Campismo é constituído por uma área dedicada à instalação 

de tendas convencionais e por várias zonas exclusivas à instalação de tendas em 

plataforma, constituídas por estrutura de madeira, que dado o seu método 

construtivo são amovíveis.  

 

Como estruturas de apoio ao funcionamento do Parque de Campismo referem-se as 

instalações sanitárias, sala de convívio e pérgula, zona de receção, piscina 

biológica, parque infantil, café/bar, zona de lavagem dos contentores de lixo e 

estacionamento.  

 

Existe ainda uma instalação destinada a alojamento, com capacidade para duas 

camas (de acordo com os requisitos do artigo 19º da Portaria n.º 1320/2008, de 

17 de novembro). 

 

Os edifícios afetos ao Parque de Campismo apresentam apenas um piso acima da 

cota de soleira, sendo a cércea proposta de 2,98 m. 
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Os caminhos e acessos no interior da propriedade são todos em terra batida e 

permitem a ligação pedonal/ viária (condicionada) entre as várias estruturas que 

constituem o projeto. Estes caminhos já se encontram abertos e executados, pelo 

que não está prevista qualquer intervenção adicional, para além das normais 

atividades de manutenção. 

 

A capacidade máxima do parque de campismo é de 80 utentes, ao qual acresce 

2 camas nas instalações de caráter complementar destinadas a alojamento existente 

na propriedade.  

 

O Parque de Campismo tem previsto uma área afeta a estacionamento à superfície, 

com uma capacidade para 20 lugares destinados a veículos ligeiros, onde 2 são para 

pessoas com mobilidade condicionada.  

 

Em termos de arquitetura, o edificado proposto pretende adaptar-se à topografia da 

parcela (declivosa e em socalcos), à distribuição, necessidades e pretensões do 

Parque de Campismo, dando-lhe uma linguagem arquitetónica atual e 

contemporânea. Assim, não está prevista a realização de movimentos de terras no 

âmbito do projeto, apenas a abertura de caboucos para as fundações das estruturas 

que se pretendem erigir (ver Quadro 3.1). 

 

Quadro 3.1 – Síntese das edificações afetas ao projeto. 

Designação 
Área de implantação (m2) 

Existente a licenciar A construir 

2 - Pérgula 75,8 - 

3 – Churrasqueira + forno 40,45 - 

4 – Instalação sanitária (a intervencionar) - 13,91 

4A – Receção - 12,04 

5 – Zona de lavagem/ tratamento de contentores do 

lixo 
61,04 - 

6 - Instalação complementar destinada a alojamento 71,14 - 

7 – Sala de convívio 108,00 - 

8 – Café/ bar 33,57 - 

9 – Instalação sanitária de apoio à área de tendas 

convencionais 
- 56,94 

10 – Área destinada à instalação de equipamento 

campista, instalação de tendas convencionais 
- 650,00 

11 – Piscina biológica 244,4 - 

12 – Parque infantil - 4,0 

13 – Instalação de tendas em plataforma (10 zonas) 1.097,08 - 

Fonte: Projeto de Arquitetura (2017). 

 

Segue-se uma descrição de cada uma das estruturas listadas no quadro anterior. 

 

1 – Habitação unifamiliar 

A habitação unifamiliar situada junto ao caminho público não faz parte do projeto 

do Parque de Campismo. A área de implantação não é contabilizada na área de 
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implantação do projeto, pois tem outro número matricial (n.º 175), e não será feita 

qualquer intervenção. O edificado é a habitação do requerente do Parque de 

Campismo, sendo composto por rés-do-chão e 1º andar. 

 

 

Fotografia 3.6 - Vista da habitação unifamiliar, residência do proponente. 

 

2 – Pérgula 

A pérgula situa-se num talude mais baixo em relação à habitação unifamiliar (1), é 

composta por uma estrutura em madeira vertical e horizontal suportando uma lona 

branca. Este espaço, com 75,8 m2, destina-se a uma zona de estar destinada aos 

campistas, com a finalidade de usufruírem da paisagem. A partir desta zona, é 

possível ter uma visão geral da natureza circundante. 

 

 

Fotografia 3.7 - Vista da pérgula. 

 

3 – Churrasqueira + forno 

Situada a sul do local onde se pretende implantar a receção (4A), a churrasqueira, 

com 40,5 m2, é composta por uma estrutura em madeira, coberta por telha 

cerâmica de canudo. Para criar a zona do churrasco e do forno, foi aproveitado e 

ampliado o muro em pedra de granito que delimita o terreno. Este espaço é 

composto por duas churrasqueiras e um forno, de apoio aos campistas e à habitação. 

A estrutura em barrotes de madeira é suportada na parte mais alta pelo muro e na 
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parte mais baixa por cinco pilares em madeira enterrados no solo, sendo o 

pavimento em areão totalmente permeável.  

 

A entrada pedonal para o Parque de Campismo faz-se a partir de um pórtico em 

pedra de granito já existente, no qual será aplicado um portão de duas folhas em 

ferro. Para uma melhor interligação do conjunto edificado (mais propriamente entre 

a habitação e a churrasqueira) será aplicada uma “estrutura” de cabos de aço que 

ligará a habitação, o pórtico e a churrasqueira para criar sombreamento, através do 

crescimento de plantas trepadeiras (tipo latada). 

 

 

Fotografia 3.8 - Vista da churrasqueira. 

 

4 – Instalação sanitária (a intervencionar) 

Junto à habitação e churrasqueira, existe já uma instalação sanitária com 13,9 m2 

que é previsto intervencionar, composta por um espaço individualizado com base de 

duche, um espaço individualizado com sanita, um espaço de arrumos com máquina 

de lavar roupa e um lavatório à entrada.  

 

O edificado apresenta uma cobertura em telha de fibrocimento de uma água, 

paredes exteriores compostas por tijolo cerâmico de 15 cm, rebocadas com areado 

fino e pintado à cor branco. 

 

De forma a interligar este edifício com a paisagem natural circundante e com os 

edificados existentes, mais propriamente com a churrasqueira (estrutura em 

madeira), habitação (alvenaria em pedra) e imagem idealizada para o conjunto, 

será feito o revestimento do edifício com ripado de madeira, a telha de 

fibrocimento será retirada e substituída por painel de cobertura tipo “sandwich” 

coberto por telha de canudo (ver cortes, peças desenhadas no Anexo III). 
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Fotografia 3.9 - Vista da instalação sanitária existente que se pretende intervencionar. 

 

 

Figura 3.3 – Instalação sanitária em ripado de madeira (proposta). 

 

4A – Receção (a construir) 

A receção, com 12 m2, será implantada junto à zona edificada existente, na entrada 

principal do Parque de Campismo. De acordo com os requisitos estabelecidos pela 

Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro (artigo 20º), a receção será equipada 

com internet, telefone, e prestará os seguintes serviços: registo de entradas e saídas 

dos campistas; receber, guardar e entregar aos campistas a correspondência, bem 

como os objetos que lhes sejam destinados; aceitação e entregas de mensagens; 

informação do funcionamento do Parque de Campismo. Será também afixado o 

nome, designação, qualificação e categoria de classificação, horário de 

funcionamento da receção, preços dos serviços, período de funcionamento do 

Parque, lotação, períodos de silêncio, planta geral assinalando as instalações de 

utilização comum, a área destinada aos campistas, a localização de extintores e das 

saídas de emergência. A receção terá sempre em posse o regulamento interno do 

Parque de Campismo, o livro de reclamações, a morada e telefone do centro de 

saúde e do hospital mais próximo, morada e telefone da farmácia mais próxima e a 

indicação do posto de correio mais próximo. A receção estará ao serviço 24 horas 

por dia e irá dispor de equipamento de primeiros socorros (artigo 21º da Portaria 

n.º 1320/2008). No Anexo III encontram-se as plantas desta estrutura. 
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5 - Zona de lavagem, tratamento e manutenção de contentores do lixo, arrumos 

gerais 

No terreno em estudo existe uma zona de arrumos composta por dois contentores de 

carga (contentores marítimos metálicos) e uma zona coberta entre eles. Os 

contentores estão pousados sobre uma plataforma de argamassa. A zona coberta é 

constituída por uma estrutura em madeira e telha marselha que assenta nos 

respetivos contentores. Serve de garagem para o trator e arrumos de ferramentas de 

trabalho.  

 

Esta zona deixará de ter a função de garagem e passará a ser um espaço destinado à 

lavagem, tratamento e manutenção dos contentores, tal como estabelecido no 

artigo 18º da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro. No entanto, para este 

elemento se tornar numa estrutura de caráter não permanente, será retirada a telha 

marselha, ficando apenas a estrutura em madeira que assenta sobre os contentores.  

 

O volume de caráter não permanente é revestido a sul e poente com ripado de 

madeira sem que este toque no solo. No entanto, para uma melhor limpeza e 

higiene, o espaço destinado à lavagem dos contentores será pavimentado com cubo 

de granito (11 x11 cm) e existirá uma zona de sumidouro de água a partir de uma 

grelha. 

 

 

Fotografia 3.10 – Vista atual da zona de lavagem de contentores e arrumos gerais. 

 

6 – Instalação de caráter complementar destinada a alojamento 

O Parque de Campismo inclui uma instalação de caráter complementar destinada a 

alojamento com uma implantação de 71,14 m², constituída por uma zona de dormir, 

sala, kitchenette, instalação sanitária e um alpendre. Segundo o artigo 19º da 

Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro, as instalações de alojamento podem 

existir desde que não ultrapassem 25% da área total do Parque, não ter mais de dois 

pisos, nem ocupar uma superfície superior a 75 m². O edifício situado a mais de 

30 m em relação aos limites, composto por 1 só piso, apresenta uma forma 

hexagonal com um volume saliente a poente. O volume será revestido com materiais 

que se interligam de forma muito objetiva com a envolvente. A cobertura vegetal, 
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as paredes exteriores pintadas à cor verde oliveira e a caixilharia em madeira 

pintada a verde, confundem-se com a paisagem natural verdejante. De referir que o 

mesmo já está edificado e pretende-se o seu licenciamento. No local onde foi 

desenvolvido este edifício, já existiam umas ruínas, que correspondem ao limite da 

atual implantação. 

 

 

Fotografia 3.11 – Vista da instalação de caráter complementar destinada a alojamento, a licenciar. 

 

7 – Sala de convívio 

Para responder ao requisito estabelecido no artigo 17º da Portaria n.º 1320/2008, de 

17 de novembro, foi utilizada uma estrutura já existente situada a meio da parcela, 

junto a um tanque de água, para criação de sala de convívio. O volume é composto 

por uma estrutura de madeira e cobertura em chapa zincada. O pavimento é em 

argamassa pintado à cor amarelo, o que o torna impermeável. Neste espaço amplo e 

arejado serão desenvolvidas atividades relacionadas com o desporto, desporto de 

natureza, yoga, entre outras atividades. 

 

 

Fotografia 3.12 – Vista da sala de convívio. 

 

8 – Café / bar 

Outro requisito estabelecido pelo artigo 17º da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de 

novembro, é a existência de um café/ bar. De forma a responder a este princípio, 
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foi utilizada uma estrutura em madeira de caráter não permanente situada junto à 

piscina biológica.  

 

A estrutura é composta de troncos de madeira enterrados no solo (pilares). Na 

cobertura é utilizada estrutura de madeira e telha cerâmica canudo. O pavimento é 

constituído por duas camadas de barrotes de madeira sobrepostos pousados sobre o 

solo e revestidos com réguas de madeira.  

 

 

Fotografia 3.13 – Vista do café/ bar. 

 

9 – Instalações sanitárias de apoio à área das tendas convencionais 

A edificação destinada à instalação sanitária, que serve o público afeto às tendas 

convencionais, será implantada junto às zonas comuns que complementam o Parque 

de Campismo, tais como a piscina e o café/ bar. Com uma área de implantação de 

56,94 m², fica situada a mais de 60 m dos limites da parcela de terreno. O edifício 

será composto por dois espaços separados por sexo, instalação sanitária com duche 

para indivíduos com mobilidade condicionada, e zona de lavagem e tratamento de 

roupa e loiça, de acordo com os requisitos da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de 

novembro (artigos 15º e 17º) (ver peças desenhadas no Anexo III). 

 

As instalações sanitárias masculina e feminina serão dotadas de:  

‐ Água corrente. 

‐ Cabine individual equipada com chuveiro, água quente, antecâmera para 

vestuário, banco e cabide (de acordo com o artigo 15º da Portaria n.º 1320/2008, 

deve existir 1 cabine para cada 35 campistas). 

‐ Lavatórios (2 por sexo) equipados com espelhos, cabides, cestos para papeis (de 

acordo com o artigo 15º da Portaria n.º 1320/2008, deve existir 1 lavatório com 

cabide e espelho para cada 20 campistas). 

‐ Cabines com sanita (2 por sexo), dotadas de descarga automática de água, para 

além de urinóis (2) na instalação sanitária masculina (de acordo com o artigo 15º 

da Portaria n.º 1320/2008, deve existir 1 sanita para cada 30 homens e 1 sanita 

para cada 20 mulheres). 
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‐ Tomadas elétricas (de acordo com o artigo 15º da Portaria n.º 1320/2008, deve 

existir 1 para cada 40 campistas). 

‐ Fraldários na instalação sanitária feminina. 

‐ Comunicação direta com o exterior. 

‐ Ligação com a rede interna de esgotos. 

‐ Paredes, pavimentos e tetos revestidos com materiais resistentes, impermeáveis, 

não inflamáveis e de fácil limpeza.  

 

A instalação sanitária acessível a indivíduos com mobilidade condicionada será 

dotada de:  

‐ Água corrente. 

‐ Chuveiro acessível, água quente, banco e cabide. 

‐ Lavatório acessível equipado com espelhos, cabides, cestos para papeis. 

‐ Sanita dotada de descarga automática de água. 

‐ Tomadas elétricas. 

‐ Comunicação direta com o exterior. 

‐ Ligação com a rede interna de esgotos. 

‐ Paredes, pavimentos e tetos revestidos com materiais resistentes, impermeáveis, 

não inflamáveis e de fácil limpeza. 

 

A zona de lavagem, tratamento de roupa e loiça será equipada com máquina de 

lavar roupa, tábua de engomar e 4 lavatórios de louça.  

 

O edifício será revestido com ripado de madeira. Nas fachadas laterais o ripado será 

interrompido, criando vazios que possibilitam a entrada de luz para o espaço 

interior. Com estrutura em betão e paredes em alvenaria, revestida a cerâmico no 

lado interior e em ripado de madeira no exterior, estas instalações inserem-se na 

paisagem e no conjunto do edificado. O teto será composto por ripado de madeira e 

barrotes de madeira à vista, com função estrutural. A cobertura será em chapa 

sandwich de 3 ondas, sobreposta sobre uma estrutura metálica (ómega), revestida 

com telha cerâmica de canudo. 

 

10 – Área destinada à instalação de equipamento campista (tendas 

convencionais) 

Segundo a Portaria n.º 1320/2008 (artigo 9º), a superfície de terreno destinada à 

instalação de cada equipamento para acampamento deve ter uma área mínima de 

25 m². No Parque de Campismo em estudo, a zona destinada a tendas convencionais 

terá uma área total de 650 m², com capacidade para 40 campistas, resultando numa 

área de cerca de 16,25 m2 por campista. Este valor respeita o requisito do artigo 5º 

da mesma portaria em termos de área útil mínima destinada a cada campista não 

poder ser inferior a 13,00 m². No projeto foi atribuída uma área maior para garantir 

aos utentes maior comodidade e privacidade.  
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11 – Piscina biológica 

Enquadrando-se nos equipamentos de utilização comum (artigo 17º da Portaria 

n.º 1320/2008), a piscina biológica já existente situa-se junto do café/ bar.  

 

De forma oval, a piscina é rodeada por passadiço em areão. Plantas naturais têm a 

função de fazer o tratamento da água. No lado norte da piscina, foi criada uma 

plataforma em madeira, com uma escada de apoio à piscina, como é possível ver na 

Fotografia 3.14. 

 

  

Fotografia 3.14 – Vista da piscina biológica a) no Verão; b) no Inverno. 

 

12 - Parque infantil 

Junta à piscina biológica, será criada uma zona de recreio com baloiços em madeira, 

através de prumos verticais e horizontais, e corda nylon que suportará o assento 

(ver pormenor tipo no Anexo III). 

 

13 – Instalação de tendas em plataforma 

No Parque de Campismo, os campistas podem optar por um espaço mais reservado e 

ter diferentes tipos de ambientes naturais. Para tal, foram criadas 10 zonas 

dispersas pela propriedade para instalar tendas em plataforma, sendo possível 

retirá-las sempre que se entender necessário. As tendas assentes em plataformas de 

madeira, sobrelevadas, são compostas por uma instalação sanitária, uma zona para 

confeção de comida e zona de dormir. A plataforma, composta por réguas de 

madeira, assenta no solo através de estrutura vertical, ficando elevada em relação 

ao solo. Os únicos elementos em contacto com o solo são os “pilares”/ “pilotis” em 

madeira, a restante estrutura desenvolve-se elevada do solo. Por meio de uma lona, 

cria-se uma “pele” que garante o fecho da tenda e confere conforto ao espaço. 
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Fotografia 3.15 – Vistas exteriores das tendas em plataforma. 

 

A instalação sanitária, dividida por réguas de madeira, é composta por uma sanita, 

um lavatório e uma zona com chuveiro, água quente e fria (Fotografia 3.16).  

 

A zona de cozinhar é composta por um armário de apoio, zona de confeção e 

preparação, lava-louça, água quente e fria (Fotografia 3.17). A zona destinada a 

dormir é composta por uma cama de casal, um beliche e dois roupeiros de apoio. 

Cada uma das tendas tem capacidade para 4 pessoas. 

 

 

Fotografia 3.16 – Instalação sanitária de uma tenda de caráter não permanente. 
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Fotografia 3.17 – Zona de cozinhar e de dormir de uma tenda de caráter não permanente. 

 

3.2.2. Infraestruturas 

 

Abastecimento de água 

No local de implantação do projeto não existe rede pública de abastecimento de 

água, pelo que o abastecimento para consumo humano é proveniente de uma 

captação de água (mina) existente na propriedade (ver localização na Carta 2 do 

Anexo I e licença no Anexo III). A água é encaminhada para um poço, a partir do 

qual é feito o tratamento por desinfeção (ver Fotografia 3.18). 

 

O abastecimento de água é assim realizado através da rede privada, sendo 

encaminhada para os seguintes usos1: instalações sanitárias à entrada do Parque de 

Campismo; 10 zonas destinas à instalação de tendas em plataforma; instalação 

complementar destinada a alojamento; instalação sanitária junto à zona destinada à 

instalação de equipamento campista. 

 

  

Fotografia 3.18 – Vista do poço para onde é conduzida a água proveniente da captação e local onde é 

realizado o tratamento. 

 
1 Para além dos usos mencionados, é também feito o abastecimento à habitação unifamiliar, que não faz parte do 
projeto. 
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A água usada na rega e na piscina biológica é proveniente de uma rede de levadas 

existente na propriedade, que constituem a rede de rega (ver Carta 2 no Anexo I). 

 

Previamente à chegada à piscina biológica existe um filtro que realiza o tratamento 

da água (ver Carta 2 do Anexo I). 

 

Drenagem de esgotos 

Os esgotos domésticos produzidos na área do projeto são conduzidos a duas fossas 

séticas com poço absorvente existentes na propriedade (ver localização na Carta 2 

do Anexo I). Ambas as fossas possuem licença de utilização do Domínio Público 

Hídrico (ver licenças no Anexo III). 

 

Drenagem de águas pluviais 

As águas pluviais infiltram-se diretamente no terreno, não existindo no local 

qualquer rede de drenagem. 

 

Gás 

Na área do projeto não existe rede de distribuição de gás, sendo o abastecimento 

realizado através de botijas adequadas a cada equipamento que utiliza este 

combustível. 

 

Eletricidade 

A propriedade tem acesso à rede elétrica pública, não estando previsto qualquer 

intervenção adicional. 

 

 

Fotografia 3.19 – Vista do poste a partir do qual é realizado o abastecimento elétrico à propriedade. 

 

Resíduos 

Está previsto o reforço dos meios para recolha de resíduos urbanos dentro da 

propriedade, através da colocação de contentores diferenciados. Os resíduos 

recolhidos terão como destino o serviço municipal de recolha de resíduos. 
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3.2.3. Estaleiro de obra 

 

O estaleiro necessário para apoio às obras de construção previstas será localizado na 

área da propriedade afeta ao projeto, junto à área onde será edificada a receção. 

 

3.2.4. Síntese das principais características físicas do projeto 

 

O Quadro 3.2 sintetiza as principais características do projeto. 

 

Quadro 3.2 – Características gerais do projeto (Parque de Campismo). 

Área da propriedade 50.248,0 m2 

Área total de implantação 302,48 m2 

Área de implantação/ bruta de construção existente a legalizar 

 3 - Churrasqueira/ forno 

 4 - Instalação sanitária (a intervencionar) 

 6 - Instalação complementar destinada a alojamento 

 7 - Sala de convívio 

233,50 m2 

40,45 m2 

13,91 m2 

71,14 m2 

108,00 m2 

Área de implantação/ bruta de construção a construir 

 4A - Receção 

 9 - Instalação sanitária 

68,98 m2 

12,04 m2 

56,94 m2 

Área bruta de construção total 302,48 m2 

Número de pisos acima da cota soleira 1 

Número de pisos abaixo da cota soleira 0 

Cércea máxima 2,98 m 

Total de área impermeabilizada 363,53 m2 

Total de áreas permeáveis 49.884,47 m2 

Capacidade do Parque de Campismo 80 campistas 

Área de estacionamento  250 m2 

Número de lugares de estacionamento 20 

Áreas de circulação rodoviária em terra batida 5.438.98 m2 

 

 

3.3. Mão de obra, investimento e horário de funcionamento 

 

Mão de obra 

O número de trabalhadores envolvidos nos trabalhos de construção estima-se em 

quatro. 

 

A fase de funcionamento do projeto, o qual é sazonal (de maio a setembro), terá 

associada a criação de 4 postos de trabalho, relacionados com a receção dos 

campistas, limpezas e atendimento geral. 

 

Investimento 

De acordo com os dados fornecidos pelo proponente, o investimento previsto é de 

25.000,00 Euros.  
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Horário de funcionamento 

O Parque de Campismo estará aberto ao público 24 horas por dia, de 15 de maio a 

22 de setembro, o que equivale a cerca de 205 dias por ano. Considera-se como taxa 

de ocupação média neste período de 45%. 

 

 

3.4. Alternativas do projeto 

 

Não foram consideradas pelo proponente e pelo projetista outras alternativas ao 

projeto. Também não foi considerada a “alternativa zero” (inexistência de projeto), 

dado qua a maior parte das estruturas afetas ao parque de campismo já se 

encontram construídas e o proponente não possui outra área para a implantação do 

projeto. 

 

Assim, face à inexistência de alternativas, colocou-se em todo o processo de 

realização do EIA particular ênfase na elaboração de recomendações, tendo em vista 

a melhoria da qualidade do projeto. 

 

 

3.5. Programação temporal 

 

A fase de construção terá uma duração aproximada de 12 meses (Quadro 3.3). 
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Quadro 3.3 – Planeamento dos trabalhos de construção do projeto. 

 

 

A fase de desativação não foi integrada nesta avaliação, uma vez que, de acordo 

com o proponente, é possível proceder à manutenção e melhoramento das diversas 

infraestruturas que integram o projeto, o que permite prolongar de forma indefinida 

a fase de funcionamento do projeto. 

 

 

3.6. Principais ações ou atividades de construção e funcionamento  

 

Durante a fase de construção, as principais atividades são: 

‐ Instalação e utilização do estaleiro. 

‐ Obras de construção civil. 

‐ Transporte de pessoas e materiais. 

 

Durante a fase de funcionamento, as principais atividades são: 

‐ Presença física do projeto. 

‐ Utilização e ocupação turística. 

‐ Manutenção das plataformas e dos espaços verdes. 

‐ Transporte de pessoas e bens. 
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3.7. Materiais e energia utilizados e produzidos 

 

3.7.1. Fase de construção 

 

Durante a fase de construção, são utilizados e produzidos: 

‐ Materiais de construção. 

‐ Eletricidade. 

‐ Gasóleo. 

‐ Água. 

‐ Mão de obra. 

‐ Resíduos. 

‐ Águas residuais. 

 

Os materiais a serem empregues na construção do projeto são descritos a seguir. 

 

Fundações 

As fundações da receção (4A) e das instalações sanitárias (9) serão em sapatas de 

betão. A fixação dos elementos do parque infantil (12) será realizada através de 

sapatas compostas por cascalho, pedra e, onde necessário, complementado com 

argamassa. 

 

A título informativo, dado que já se encontram instaladas, as plataformas para as 

tendas são constituídas em estrutura de madeira assente no solo através de 

estrutura vertical, suportando uma plataforma composta por réguas de madeira 

elevada em relação ao solo. Os únicos elementos em contacto com o solo são os 

pilares/ pilotis em madeira. 

 

A solução construtiva adotada para a fixação/ consolidação destes pilotis, passa pela 

escavação do solo, dimensionada ao piloti, até ser encontrado solo consolidado. O 

encosto e o reforço do mesmo serão feitos por meio de cascalho, pedras e 

complemento em argamassa, de forma a consolidar o conjunto. Essa “fundação” 

existe apenas onde há pilotis (em madeira). Entende-se assim que as tendas não são 

afixadas ao solo, mas sim consolidadas/ encastradas no terreno. Entende-se ainda 

que as mesmas têm “sapatas” em pedra, cascalho e argamassa e não sapatas em 

betão.  

 

Referir e reforçar que não foi usado ferro na argamassa ou betão e que a estrutura 

das tendas em plataforma não possui vigas cintas. 
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Figura 3.4 – Esquema tipo das fundações dos pilotis. 

 

Vedações 

A vedação do parque de campismo será feita com rede ovelheira (1 m altura), com 

poste de madeira tratada. Existem já alguns muros em pedra que delimitam a 

propriedade. Estes muros serão requalificados e servirão também de vedação. Nas 

entradas principal e secundária de acesso automóvel serão aplicados portões de 

duas folhas em madeira com uma largura mínima de 3,5 m. Na entrada pedonal será 

colocado um portão de duas folhas em ferro pintado. 

 

A vedação prevista construir é fixada ao solo através de sapatas, compostas por 

cascalho, pedra e, onde necessário, complementado com argamassa. 

 

 

Figura 3.5 – Pormenor tipo das vedações guarda corpos. 

 

O portão previsto para os acessos viários é em madeira. A fixação da estrutura ao 

solo prevê-se executada da mesma forma que a estrutura das vedações e dos guarda 

corpos. 
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Figura 3.6 – Pormenor vertical do portão. 

 

Revestimentos e acabamentos 

Todas as paredes de alvenaria exteriores serão revestidas com ripado de madeira. O 

ripado de madeira será composto por réguas de madeira na horizontal, que 

assentará sobre barrotes de madeira na vertical aparafusados às paredes de bloco de 

betão.  

 

3.7.2. Fase de funcionamento 

 

Durante a fase de funcionamento, são utilizados e produzidos: 

‐ Energia elétrica. 

‐ Gás em botija. 

‐ Água. 

‐ Mão de obra. 

‐ Resíduos. 

‐ Águas residuais. 

 

Consumo energético 

No Parque de Campismo será utilizada energia elétrica para iluminação dos espaços 

e gás para aquecimento de águas sanitárias e confeção de refeições nas tendas em 

plataforma.  

 

Consumo de água 

O abastecimento de água será efetuado a partir da captação (mina) existente na 

propriedade, uma vez que no local não existe rede pública de abastecimento. O 
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consumo médio diário de água estima-se em 3,96 m3, considerando a taxa média de 

ocupação do Parque de Campismo (45%) e um consumo médio diário estimado de 

110 l/campista2, ao que equivale um consumo médio anual de 811,8 m3. 

 

O proponente não dispõe de informação do consumo da água utilizada para rega dos 

espaços verdes. 

 

 

3.8. Lista dos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previstos 

 

Fase de construção 

‐ Gases de combustão gerados pela maquinaria e pelos veículos de transporte. 

‐ Poeiras. 

‐ Resíduos perigosos (nomeadamente óleos usados e embalagens) e não perigosos. 

‐ Águas residuais produzidas no estaleiro. 

‐ Ruído dos equipamentos e do tráfego associado. 

 

Fase de funcionamento 

‐ Águas residuais. 

‐ Resíduos sólidos. 

‐ Poluentes atmosféricos. 

‐ Ruído do tráfego associado. 

 

3.8.1. Efluentes líquidos 

 

Fase de construção 

Como resultado do funcionamento do estaleiro, serão produzidas águas residuais 

domésticas provenientes das instalações sanitárias. Estima-se um volume de águas 

residuais de cerca de 0,18 m3/dia, considerando uma média de 4 trabalhadores, uma 

capitação diária de 50 l/trabalhador e uma afluência à rede de 90%. Estas águas 

deverão ter como destino uma das fossas séticas já existente na propriedade. 

 

Poderão ainda ser geradas outras águas residuais decorrentes dos processos de 

construção. No entanto, as águas residuais produzidas deverão ser tratadas por um 

operador devidamente licenciado para o efeito e o seu destino final objeto de 

autorização de descarga.  

 

 

 

 

 

 
2 Soares (2010) - https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/59840/1/000144748.pdf 

https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/59840/1/000144748.pdf
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Fase de funcionamento 

Apenas serão produzidos efluentes líquidos domésticos resultantes da atividade 

campista. Está, portanto, em causa a condução dos esgotos das instalações 

sanitárias, lavagem de contentores do lixo, louça e roupa e do café/bar. 

 

Com base no consumo de água, considerando um coeficiente de afluência à rede de 

0,8, estima-se um volume de águas residuais domésticas de 649,44 m3/ano. 

 

No local de implantação do projeto não existe rede de drenagem pública, pelo que o 

destino das águas residuais será as fossas séticas existentes na propriedade. 

 

3.8.2. Resíduos sólidos 

 

Fase de construção 

As áreas de implantação das estruturas que faltam construir (4A – receção e  

9 – instalação sanitária) não apresentam vegetação arbórea e a construção 

pretendida não implica o movimento de terras. 

 

A utilização de maquinaria pesada vão originar um conjunto de resíduos associados a 

operações de manutenção e trasfega de combustíveis, na maioria dos casos com 

características perigosas. Os resíduos gerados nas operações atrás descritas são: 

‐ Óleos usados (LER 13 02 05). 

‐ Materiais absorventes (desperdícios) contaminados com hidrocarbonetos 

(LER 15 02 02). 

‐ Embalagens de plástico e metal (LER 15 01 02 e LER 15 01 04). 

 

Quanto aos resíduos associados à construção dos edifícios são essencialmente 

resíduos de construção e demolição (LER 17 01 07), madeiras (LER 17 02 01) e 

resíduos de embalagens (LER 15 01 02 e LER 15 01 04). 

 

O proponente, na contratação da entidade executante, deverá garantir o bom 

armazenamento e destino final dos resíduos produzidos. 

 

O Quadro 3.5 lista os resíduos produzidos durante a fase de construção. 

 

Quadro 3.5 – Resíduos produzidos na fase de construção e respetivo destino final. 

Resíduos 
Código da Lista 

Europeia de Resíduos 
Perigosidade Destino Final 

Resíduos de construção e demolição LER 17 01 07 Não Gestão por empresa licenciada 

Óleos minerais não clorados de motores, 

transmissões e lubrificação 

LER 13 02 05 Sim Valorização ou regeneração em 

entidade licenciada 

Materiais absorventes contaminados com 

hidrocarbonetos  

LER 15 02 02 Sim Valorização ou regeneração em 

entidade licenciada 
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Resíduos 
Código da Lista 

Europeia de Resíduos 
Perigosidade Destino Final 

Embalagens de plástico e metal  LER 15 01 02 

LER 15 01 04 

Não Gestão por empresa licenciada 

Madeiras LER 17 02 01 Não Valorização ou reciclagem em 

entidade licenciada 

 

Fase de funcionamento 

Como resultado do funcionamento do projeto, serão produzidos resíduos urbanos e 

equiparados, nomeadamente: 

‐ Papel e cartão (LER 20 01 01). 

‐ Vidro (LER 20 01 02). 

‐ Resíduos biodegradáveis de cozinhas (LER 20 01 08). 

‐ Óleos e gorduras alimentares (LER 20 01 25). 

‐ Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio (LER 20 01 21). 

‐ Pilhas e acumuladores (LER 20 01 33). 

 

Como resultado das atividades de manutenção e arranjo dos espaços verdes serão 

produzidos: 

‐ Resíduos biodegradáveis de jardins e parques (LER 20 02 01). 

 

Quadro 3.6 – Resíduos produzidos na fase de funcionamento e respetivo destino final. 

Resíduos 

Código da Lista  

Europeia de 

Resíduos 

Perigosidade Destino Final 

Papel e cartão LER 20 01 01 Não Valorização em entidade 

licenciada 

Vidro LER 20 01 02 Não Valorização em entidade 

licenciada 

Resíduos biodegradáveis de cozinhas LER 20 01 08 Não Valorização em entidade 

licenciada 

Óleos e gorduras alimentares  LER 20 01 25 Não Valorização em entidade 

licenciada 

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos 

contendo mercúrio 

LER 20 01 21 Sim Valorização em entidade 

licenciada 

Pilhas e acumuladores LER 20 01 33 Sim Tratamento em entidade 

licenciada 

Resíduos biodegradáveis de jardins e parques  LER 20 02 01 Não Valorização em entidade 

licenciada 

 

3.8.3. Emissões gasosas 

 

Fase de construção 

As emissões de poluentes atmosféricos têm origem no funcionamento dos veículos e 

equipamentos envolvidos nas atividades de construção, transporte de materiais e 

equipamentos. 
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A circulação de veículos e equipamentos é responsável pela emissão de poluentes 

atmosféricos característicos do tráfego rodoviário pesado, nomeadamente monóxido 

de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), compostos 

orgânicos voláteis (COV) e partículas. 

 

Fase de funcionamento 

A emissão mais significativa de poluentes atmosféricos resulta do tráfego rodoviário 

gerado pelo funcionamento do projeto. A circulação de veículos é responsável pela 

emissão de poluentes atmosféricos característicos do tráfego rodoviário, 

nomeadamente CO, NOx, SO2, COV e partículas. 

 

A emissão de poluentes atmosféricos com origem nos equipamentos de confeção de 

alimentos e aquecimento de águas sanitárias é considerada negligenciável. 

 

3.8.4. Ruído 

 

Fase de construção 

As atividades de construção envolvem normalmente diversas operações ruidosas, 

nomeadamente através da utilização de máquinas, equipamentos e circulação de 

veículos de transporte.  

 

Fase de funcionamento 

O ruído resultante do funcionamento do projeto deve-se ao tráfego rodoviário 

gerado pelos utilizadores/ campistas, à utilização das zonas de estacionamento e de 

manutenção de espaços verdes. 

 

Não está prevista a instalação de equipamentos de tratamento do ar, ventiladores 

de extração ou “chillers”, pelo que não existirão outras fontes de ruído para além 

do tráfego rodoviário.  
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4 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 estruturas geomorfológicas relevantes 

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: 

‐ Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50.000, folha 18-C (Guarda), e respetiva 

notícia explicativa (Serviços Geológicos de Portugal, 1962). 

‐ Cartas Militares n.º 192 e 203, à escala 1:25.000 (IGeoE, 1999 e 1998). 

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

Integradas na Região Hidrográfica 4 – 1º ciclo (APA/ARH-Centro, 2012) e 

elementos do 2.º ciclo (APA/ARH-Centro, 2016). 

‐ Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Mondego (CCDR-C, 2001). 

‐ Guia Geológico e Geomorfológico do Parque Natural da Serra da Estrela (Ferreira 

e Vieira, 1999). 

‐ 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 

(RSAEEP), 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). 

 



 

Orangenível, Lda.  10/07/2020 Caracterização da situação de referência  

 

4-2 

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 de implantação do 

projeto e a sua envolvente mais próxima, representada na Figura 4.1. Foi também 

realizado um enquadramento de âmbito regional. 

 

4.1.3. Caracterização de base 

 

Enquadramento regional 

A área de estudo insere-se na unidade geoestrutural do Maciço Hespérico ou Ibérico, 

na divisão geotectónica da Zona Centro Ibérica (ZCI). O Maciço Ibérico é constituído, 

essencialmente, por um substrato rochoso de idade paleozóica relacionado com o 

orógeno varisco (CCDR-C, 2001), ocupando 70% do território de Portugal continental. 

O relevo é dominado por superfícies de aplanamento mais ou menos dissecadas pela 

erosão fluvial ou deslocadas pela tectónica cenozóica (Pereira et al., 2014). 

 

A ZCI é caracterizada pela grande extensão que ocupam as rochas granitóides, 

seguida pelos xistos afetados por graus de metamorfismo variados. Os granitóides 

hercínicos são muito variados e afloram em manchas muito extensas, 

compreendendo, sobretudo, granitóides da série alcalina e calco-alcalina. Outra 

característica desta região é a ocorrência de numerosas dobras, geralmente 

sinclinais, alongadas muitas vezes segundo a direção NW-SE. 

 

De acordo com Pereira et al. (2014), a área de estudo insere-se na unidade 

geomorfológica designada “Sistema Central Ibérico”, na subunidade da “Serra da 

Estrela”. O Sistema Central Ibérico ocupa 4% do território de Portugal continental e 

constitui um alinhamento montanhoso de contornos por vezes pouco precisos e de 

orientação geral NE-SW, que se eleva em alguns pontos de Espanha, acima dos 

2.000 m e em Portugal a 1.993 m, na Serra da Estrela. Este alinhamento montanhoso 

estabelece um degrau mais alto com o bloco situado a sul (Planaltos do SW 

Peninsular e Bacia Cenozoica do Alto Tejo), genericamente menos levantados do que 

o bloco situado a norte (Montanhas e Planaltos do NE Peninsular e Bacia Cenozoica 

do Douro). O levantamento tectónico do Sistema Central tem sido referido como 

concordante com o soerguimento da Cadeia Bética situada no SW da Península 

Ibérica, com episódios importantes de levantamento no fim do Miocénico. 

Granitóides e metassedimentos pré-Mesozoico são as litologias dominantes.  

 

A área do projeto insere-se na parte nordeste da Serra da Estrela, no andar basal 

(inferior a 900 m). 

 

A Serra da Estrela é constituída por planaltos alongados de direção NE-SW e é 

sobretudo imponente do lado sudoeste, destacando-se o Planalto da Torre, a maior 
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altitude de Portugal Continental (1.993 m). As altitudes diminuem gradualmente 

para nordeste, em direção à região da Guarda, onde a montanha quase se confunde 

com os planaltos da Beira Transmontana (ICNB, 2000), onde se insere o projeto. 

 

A geomorfologia que caracteriza a região deriva essencialmente de deslocações 

tectónicas, que levantaram a montanha dos planaltos envolventes e a balançaram 

para nordeste. As escarpas que a limitam são escarpas de falha com uma evolução 

relativamente longa, que devem ter dado origem à atual Serra da Estrela. Contudo, 

os grandes desníveis que se observam na Serra da Estrela não são devidos apenas a 

movimentações tectónicas, devendo-se, também, aos profundos entalhes dos rios, 

induzidos pelo próprio levantamento da montanha a partir dos planaltos marginais. 

Na formação das linhas gerais do relevo da Serra da Estrela é evidente a interação 

permanente entre a tectónica e a erosão fluvial. O encaixe dos rios resulta 

frequentemente do aproveitamento das zonas de esmagamento associadas às 

importantes e extensas falhas regionais, originando entalhes fluviais profundos 

(ICNB, 2000). 

 

As formas do relevo podem ter origens bem diversas. Umas dependem da natureza 

das rochas, outras estão relacionadas com climas muito mais frios do que o atual, 

em particular quando há cerca de 20 mil anos a temperatura desceu pelo menos 

10ºC, dando origem a vastos glaciares na parte mais alta da Serra da Estrela. Estes 

deixaram testemunhos geomorfológicos notáveis, traduzidos sobre a forma de vales 

em U, circos glaciares, lagoas, depósitos de moreias e blocos erráticos, constituindo 

a principal originalidade da sua paisagem física (ICNB, 2000). 

 

Geomorfologia 

A região corresponde a uma área montanhosa, que representa as primeiras 

elevações do maciço da Estrela. A cidade da Guarda, a este da área projeto, está 

assente num verdadeiro esporão granítico. Pertencente a este conjunto, que atinge 

1.057 m no vértice geodésico do Castelo, isto é, fica cerca de 200 m acima da 

superfície da meseta, para a qual se desce, de modo gradual e relativamente suave 

(SGP, 1962). Cortada pelos vales profundos e apertados do Mondego e do Zêzere e 

dos afluentes destes, a região patenteia relevos vigorosos, em que sobressai a linha 

de alturas que da Guarda se orienta para SW, entre outros. O rio Mondego tem um 

percurso muito sinuoso, sobretudo no troço meridional. A orientação predominante 

é NNE-SS\V, coincidente com a rede de fraturas chamadas alpinas. 

 

Os vales fluviais são profundamente encaixados na região serrana e os principais 

cursos de água apresentam direção SO-NE ou NE-SO (CM Guarda, 2012).  

 

Na generalidade o escoamento das linhas de água é muito irregular, devido à grande 

variabilidade sazonal e interanual do regime pluviométrico, o que implica a 

necessidade de haver um leque de tanques ou charcas que permitam o 
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abastecimento dos meios de intervenção no período estival. A existência de um 

elevado número de linhas de água, determina a presença de espécies ripícolas que 

criam descontinuidades na paisagem. 

 

Na área de estudo ocorre relevo acentuado no sopé da Serra de Estrela, numa zona 

de encosta do rio Mondego. Os festos inserem-se em cabeços estreitos e os vales são 

encaixados. O rio Mondego, linha de água principal, tem um sentido aproximado de 

sul para norte. 

 

A altitude na área de estudo varia entre os 460 m, no vale do rio Mondego, na parte 

norte, e os 980 m, no cabeço junto ao limite noroeste. Na área do projeto, o 

terreno desce de sul para norte, com cotas compreendidas entre os 566 m e os 

657 m.  

 

Geologia 

A geologia da Serra da Estrela é dominada pela ocorrência de rochas graníticas 

hercínicas, que instruíram os metassedimentos précâmbricos-câmbricos que 

constituem o complexo xistograuváquico. Aquelas rochas apresentam composição 

mineralógica variada, desde granodioritos a leucogranitos. 

 

De acordo com a carta geológica folha 18-C, à escala 1:50.000 (SGP, 1962) e da 

carta geológica da Serra da Estrela, à escala 1:75.000 (Ferreira e Vieira, 1999), na 

área de estudo ocorrem formações do complexo xistograuváquico (X - Complexo 

xisto-grauváquico ante-ordovícico e séries metamórficas derivadas ou Formação do 

Rosmaninhal) e granitóides hercínicos (g - Granito porfiróide de grão grosseiro e 

grosseiro a médio ou Granito de Seia), ver Figuras 4.1 e 4.2 e Fotografia 4.1 com 

pormenores dos afloramentos graníticos na área de implantação do projeto. 
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Fonte: SGP (1962). 

Figura 4.1 – Extrato da Carta Geológica 1:50.000, folha 18-C (Guarda). 
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Fonte: Ferreira e Vieira (1999). 

Figura 4.2 – Extrato da Carta Geológica da Serra da Estrela, à escala 1:75.000. 
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Fotografia 4.1 – Afloramentos graníticos na área do projeto. 

 

• Complexo Xistograuváquico 

O Complexo Xistograuváquico é uma extensa mancha de rochas metassedimentares 

cuja sequência compreende uma série monótona de alternâncias de xistos e 

metagrauvaques. Correspondem a sedimentos depositados em meio marinho, no 

talude continental, normalmente designados por turbiditos.  

 

Na região existem diferentes afloramentos xistentos, quase todos muito 

metamorfizados e alguns deles. mesmo, mais ou menos migmatizados. São apenas 

retalhos pertencentes à extensa formação xisto-grauváquico-quartzítica que ocupa 

grande parte da Beira. As rochas predominantes são xistos micáceos, macios, xistos 

quartzo-micáceos e corneanas quartzo-pelíticas.  
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De acordo com a Carta Geológica 18-C (Guarda) ocorre, a este da área do projeto, 

uma faixa do Complexo xisto-grauváquico ante-ordovícico e séries metamórficas 

derivadas (X). A ocidente da Guarda, existe estreita, mas extensa língua de xistos 

que começa um pouco a norte de Faia e se prolonga para SW.  

 

Nesta faixa predominam os xistos quartzo-micáceos muito metamorfizados e as 

corneanas. Os xistos são, no geral, luzentes, de grão fino, muito duros, formados por 

quartzo, biotite, moscovite e sericite. Como minerais acessórios possuem 

feldspatos, zircão, turmalina, óxidos e hidróxidos de ferro, etc. As corneanas 

referidas são rochas melanocráticas, muito duras e compactas, de grão fino e brilho 

sedoso. Têm, como minerais essenciais, quartzo, biotite, cordierite, moscovite e 

feldspatos e, como minerais acessórios, apatite, zircão, minerais metálicos (em 

geral magnetite e pirite), turmalina, clorite, rútilo acicular, etc. Nalguns casos a 

cordierite apresenta-se fresca e forma porfiroblastos. Dos feldspatos assinalam-se 

plagióclases sódicas, por vezes macladas, e feldspatos potássicos, frequentemente 

pertitizados. Foram reconhecidas, ainda, corneanas quártzicas calco-silicatadas e 

corneanas básicas (anfibolíticas). As últimas são provavelmente derivadas de 

doleritos filonianos. As primeiras são formadas por quartzo, que é o mineral mais 

importante, horneblenda verde (em concentrações prismáticas. arborescentes, 

dispersas na rocha), por vezes cloritizada, de cor verde pálida e pleocroísmo fraco. 

e feldspatos abundantes. Como elementos acessórios destacam-se minerais do grupo 

do epídoto, granadas, titanomagnetite, pirite, etc. As granadas existem em 

concentrações locais muito abundantes. 

 

De acordo com Ferreira e Vieira (1999), na área de estudo ocorre a Formação do 

Rosmaninhal, que é constituída essencialmente por xistos, com raras intercalações 

de metagrauvaques. Aparenta ser a formação associada à ocorrência de migmatitos, 

por efeitos do metamorfismo granítico de injeção. 

 

• Granitóides hercínicos 

Os granitóides que ocorrem nesta região apresentam entre si pequenas diferenças 

de idade, mas que marcam uma efetiva cronologia relativa. As relações entre as 

várias fácies graníticas, observadas ao longo dos seus contactos, permitem inferir, 

razoavelmente, a sua história geológica. Estas rochas são geralmente caracterizadas 

pelo seu aspeto macroscópico, nomeadamente a textura, composição mineralógica, 

granularidade e aspetos particulares da rocha.  

 

O granito porfiróide é a variedade textural predominante. Esta pode ainda 

apresentar tipos diferentes, conforme a abundância e o tamanho dos megacristais e 

a granularidade da massa restante. A passagem de uns tipos a outros é, por via de 

regra, gradual. Nalguns casos, porém, os contactos são bruscos e bem observáveis. 

Os megacristais são, habitualmente, de oligóclase, microclina-pertite e de 

micropertite. 



 

Orangenível, Lda.  10/07/2020 Caracterização da situação de referência  

 

4-9 

O granito porfiróide de grão grosseiro e grosseiro a médio (g), é a formação 

existente na área do projeto, é constituído por rochas leucomesocráticas, com 

grandes cristais de feldspato e grão geralmente grosseiro. Forma grande mancha que 

ocupa a região da Guarda. Este granito é essencialmente monzonítico, mas, por 

vezes, localmente, mostra tendência para alcalino. A granularidade da rocha varia 

de grosseira a média. Algumas vezes, a rocha contém andaluzite (pleocroica nos 

tons rosados e envolvida por moscovite) e silimanite (variedade fibrolite).  

 

Este granito contém, frequentemente, inclusões, entre elas muitos encraves 

xistentos, alguns dos quais conservam ainda a primitiva estrutura orientada. 

Existem, também, xenólitos de natureza biotítica, sem indícios de orientação. 

 

De acordo com Ferreira e Vieira (1999), este granito é denominado Granito de Seia. 

É o granito dominante na Serra da Estrela, de natureza essencialmente biotítica, 

com alguma moscovite, porfiróide e de grão grosseiro. A sua presença é bem 

expressiva na paisagem, onde se destacam grandes blocos concentrados na base das 

encostas, normalmente designados por caos de blocos. Adquirem por vezes formas 

lembrando figuras humanas, como a Cabeça da Velha. É pouco utilizado na 

construção. 

 

• Massas e Filões 

As rochas filoneanas presentes na região correspondem essencialmente a rochas 

aplíticas, pegmatíticas e aplitopegmatíticas, doleritos e filões de quartzo.  

 

Na área de estudo ocorrem Filões de rochas básicas, que são rochas de cor escura e 

grão muito fino que correspondem a doleritos, com composição idêntica à dos 

basaltos. São rochas de magmas muito profundos, que se instalaram em fraturas das 

rochas da crusta, no final do Cretácico. Têm uma alteração muito característica, em 

capa de cebola, dando origem a um material de cor acastanhada e amarelo forte. 

 

Metamorfismo 

Na região encontram-se efeitos dos dois tipos dominantes de metamorfismo: 

regional e de contacto. No metamorfismo regional houve recristalização dos xistos e 

metagrauvaques, mas em certos casos ocorreu fusão dos minerais, originando 

migmatitos à custa da formação de composições quartzo-feldspática que migram e 

se concentram em pequenos leitos nos xistos. No metamorfismo de contacto, a 

instalação dos granitos induziu ajustamento da composição mineralógica e textural 

das rochas sedimentares, originando corneanas e xistos mosqueados, estes últimos 

mais afastados do contacto. 

 

 

 

 



 

Orangenível, Lda.  10/07/2020 Caracterização da situação de referência  

 

4-10 

Tectónica 

De acordo com Cabral e Ribeiro (1988), no Maciço Hespérico podem considerar-se 

três sistemas fundamentais de desligamentos: (1) um sistema esquerdo de direção 

NNE-SSW a ENE-WSW; (2) um sistema direito de direção NNW-SSE a NW-SE e (3) 

acidentes de direção bética (ENE-WSW). 

 

Na região onde se enquadra a área de estudo as principais deformações ocorreram 

durante a Orogenia Varisca. As estruturas observadas têm uma marcada vergência 

para este e, com base em critérios de sobreposição, agruparam-se em três fases de 

deformação principais, ocorrendo adicionalmente um conjunto de estruturas 

tardias. A primeira fase, juntamente com a segunda, corresponde ao estado de 

colisão do orógeno, com espessamento cortical associado a fenómenos de fusão 

parcial. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de grandes dobras tombadas com 

vergência para leste. A segunda fase caracteriza-se pelo desenvolvimento de 

cavalgamentos e zonas de cizalhamento associadas, desenvolvendo-se, 

simultaneamente, dobras menores de vergência para este, muito assimétricas e com 

superfícies axiais próximas da horizontal. A terceira fase associa-se ao 

desenvolvimento de grandes zonas de cizalhamento. As estruturas tardi-variscas são 

fundamentalmente fraturas de jogo normal, desenvolvidas em condições frágeis que 

se orientam segundo três direções principais NE-SW, NNE-SSW e NW-SE. Estas 

últimas foram reativadas, em alguns casos, durante a orogenia Alpina e 

desenvolveram nesses casos uma intensa alteração hidrotermal. 

 

Na região da Serra da Estrela (ICNB, 2000), as rochas do Complexo Xistograuváquico 

ante-ordovícico representam os mais antigos sedimentos da região. São constituídos 

por materiais finos, relativamente homogéneos, indiciando uma sedimentação 

tranquila, em mar de certa profundidade. As bancadas mais gresosas correspondem 

a episódios de sedimentação mais grosseira, formada por materiais terrígenos, 

provenientes de ações erosivas sobre terras provavelmente emersas e/ou erosões 

em encostas submarinas. Fases tectónicas hercínicas originaram dobras e 

xistosidades, de orientações principais NW-SE, sobre os sedimentos ou 

metassedimentos ante-ordovícicos. As intrusões dos magmas das rochas graníticas, 

que ocupam a maior parte da área abrangida pelo Parque Natural, afetaram 

fortemente as rochas xistentas que então cobriam a região, originando dobras, 

esmagamentos, assimilações e ações de metamorfismo de contacto bastante 

intensas. 

 

Ainda em relação com a intrusão granítica, formaram-se, em fase tardia, numerosos 

filões aplito-pegmatíticos, aplíticos, pegmatíticos e quartzosos. Do mesmo modo, 

em fase posterior à instalação da massa batolítica do granito, instalaram-se filões de 

rochas básicas em fraturas que cortam indiferenciadamente granitos e xistos. 
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Exposta às ações erosivas de aplanação lenta durante o Mesozóico e Cenozóico, a 

região foi depois atingida pelas ações da orogenia alpídica, originando fraturas de 

orientação predominantemente NE-SW ou NNE-SSW. O relevo atual reflete os traços 

desta tectónica intensa, originando uma estrutura em compartimentos levantados, 

com formação de plataformas escalonadas a vários níveis, algumas com vertentes 

quase verticais. 

 

A movimentação tectónica não se extinguiu, existindo ainda hoje atividade 

neotectónica, com movimentos ao longo das grandes falhas, como provam a 

ocorrência de nascentes termais e de sismos de baixa intensidade. 

 

No período quaternário existem registos de várias glaciações, a última das quais 

teria atingido a Serra da Estrela há cerca de 20 mil anos. O estabelecimento de 

neves permanentes e glaciares associados originou uma morfologia característica. 

 

Tal como se pode verificar na Figura 4.3, através da carta neotectónica e de acordo 

com a Base de Dados de Falhas Ativas no Quaternário da Península Ibérica 

(Quaternary Active Faults of Iberia - QAFI)1, na área do projeto e sua envolvente 

não ocorre nenhuma falha ativa. No entanto, a cerca de 1 km, a este, ocorre a falha 

de Manteigas-Vilariça-Bragança (de acordo com a carta neotectónica esta falha 

ocorre a 500 m a oeste). 

 

 
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). 
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Fonte: Cabral e Ribeiro (1988) e QAFI. 

Figura 4.3 – Extrato da carta neotectónica e falhas referenciadas em QAFI. 

 

Sismicidade 

Em relação à carta de isossistas de intensidade máxima do IM (1997), a região onde 

se insere o projeto é uma zona de intensidade VI (Figura 4.4), de acordo com a 

Escala de Mercalli Modificada (1956). Um sismo de intensidade VI é designado de 

bastante forte. É um sismo “sentido por todos. Muitos assustam-se e correm para a 

rua. As pessoas sentem a falta de segurança. Os pratos, as louças, os vidros das 

janelas, os copos, partem-se. Objetos ornamentais, livros, etc., caem das 

prateleiras. Os quadros caem das paredes. As mobílias movem-se ou tombam. Os 

estuques fracos e alvenarias do tipo D2 fendem. Pequenos sinos tocam. As árvores e 

arbustos são visivelmente agitados ou ouve-se o respetivo ruído” (sítio do IPMA - 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera). 

 

 
2 Alvenaria D - construída de materiais fracos tais como os adobes; argamassas fracas; execução de baixa 
qualidade; fraca para resistir às forças horizontais. 
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Figura 4.4 - Enquadramento sísmico: mapa de intensidades sísmicas e mapa do  

zonamento sísmico de Portugal continental. 

 

Segundo o regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios e pontes, 

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 da 

Guarda insere-se na zona sísmica D, com coeficiente de sismicidade de 0,3, 

correspondendo à zona de menor risco sísmico do território nacional, indicando um 

risco sísmico baixo (Figura 4.4).  

 

A NP EN 1998-1 (2009) definiu o zonamento do sismo de acordo com a ação sísmica 

Tipo 1 (sismo de magnitude moderada e pequena distância focal - intraplacas) e a 

ação sísmica Tipo 2 (sismo de magnitude elevada e grande distância focal - 

interplacas). Para ambos os tipos de ação sísmica foram definidas cinco zonas, 

associadas a valores de aceleração máxima de referência diferentes (Figura 4.5), 

sendo que a intensidade sísmica se vai reduzindo da zona 1 para a zona 6, caso se 

trate da ação sísmica Tipo 1 (sismo afastado) ou da zona 1 para a zona 5, no caso da 

ação sísmica Tipo 2 (sismo próximo). 

 

A área de estudo situa-se na zona sísmica do tipo 1.6 e 2.4, confirmando-se uma 

baixa intensidade sísmica (Figura 4.5). 
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Figura 4.5 – Zonamento sísmico de acordo com a NP EN 1998-1. 

 

Recursos minerais e monumentos geológicos 

De acordo com sítio da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), encontram-se 

referenciadas nove explorações de inertes no concelho da Guarda, estando à data 

apenas três delas ativas (Quadro 4.1). Tratam-se de explorações de granito e saibro, 

demonstrando que é o recurso com maior relevância na área de estudo.  

 

Quadro 4.1 – Explorações de inertes referenciadas no concelho da Guarda. 

Denominação Entidade registada Substância Estado Freguesia 

Alto da Pega Manuel Augusto Aleixo Tomás Saibro Ativa Pega 

Devesa João Tomé Saraiva - Sociedade de 

Construções Lda. 

Granito Ativa Santana da Azinha 

LAÍJAS Chupas e Morrão - Construtores de 

Obras Públicas S.A. 

Granito ornamental Suspensa Casal de Cinza 

Lanceiros Brita Ferreira, Unipessoal Lda. Saibro Inativa Vila Fernando 

Monte n.º 2 Adelino Aleixo Tomás Saibro Ativa Pega 

Piornal António saraiva & filhos Lda. Granito Ativa Arrifana 

Quelhas Granigri - Exploração e Comércio de 

Granitos Lda. 

Granito para calçada Ativa Gagos 

Saibreira da 

Bugalha 

Graniarte - Indústria de Granitos 

Lda. 

Areia comum Ativa Vela 

Vale dos Fogos Granitos Do Rochoso - Extracção, 

Transformação e Comercialização de 

Granitos Lda. 

Granito Suspensa Rochoso 

Fonte: Adaptado de http://www.dgeg.pt/, informação atualizada em 2015-03-09, consultado em junho de 2020. 

 

 

Área do  
projeto 

 

 

Área do  
projeto 

 

http://www.dgeg.pt/
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No entanto, na área do projeto e na sua envolvente mais próxima (freguesia), não se 

encontram referenciados recursos minerais com interesse económico.  

 

Também de acordo com elementos disponibilizados no sítio da DGEG, não existem 

áreas cativas ou concessões mineiras na área de estudo. 

 

Os recursos hidrogeológicos apresentam importância crescente na Serra da Estrela, 

quer sob a forma de águas termais para uso terapêutico, quer como águas de 

nascente. De acordo com as informações disponíveis existem atualmente duas 

concessões para exploração de águas mineromedicinais, com unidades de 

termalismo e/ou engarrafamento: Caldas de Manteigas e Unhais da Serra. A 

nascente termal de Santo Amaro não se encontra atualmente concessionada. Quanto 

às águas de nascente, referem-se as seguintes unidades de engarrafamento: Água da 

Serra da Estrela, Sete Fontes, Glaciar e Vitalis. A área do projeto encontra-se fora 

da área de influência destas concessões. 

 

Quanto aos valores geomorfológicos, na Serra da Estrela são salientados as baixas 

aluvionares, os depósitos fluvioglaciários e arcósico-argilosos. Na área do projeto 

também não foram observados estes elementos geomorfológicos. 

 

Na bibliografia consultada, apesar das diversas referências existentes para a Serra 

da Estrela, na área de estudo, situada na zona mais periférica da serra, não existem 

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. 
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4.2.2. Metodologia 

 

A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos foi realizada com base na 

consulta de dados bibliográficos e de elementos cartográficos, nomeadamente: 

- 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 18-C (Guarda), e respetiva 

notícia explicativa (Serviços Geológicos de Portugal, 1962). 

- Cartas Militares n.º 192 e 203, à escala 1:25.000 (IGeoE, 1999 e 1998). 

- 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 (fevereiro de 2020).  

 

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

qualidade das estações de monitorização mais próximas da área do projeto. Foram 

ainda consultados o documento “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental” 

(Almeida et al., 2000), 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 Vouga, Mondego e Lis (RH4) (APA/ ARH-Centro, 2016). 

 

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. 

 

4.2.3. Caracterização base 

 

A área do projeto insere-se na massa de água subterrânea designada por Maciço 

Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego (A0x2RH4), ver Figura 4.6. Esta massa de 

água encontra-se descrita nos pontos seguintes com base no Plano de Gestão da 

Região Hidrográfica (PGRH) dos Rios Vouga, Mondego e Lis Integradas na Região 

Hidrográfica 4 (APA/ARH-Centro, 2012). 

 

O Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego (A0x2RH4) está contido na 

região este da Bacia Hidrográfica do rio Mondego, ocupando uma área com cerca de 

4.826 km2. Tem uma forma retangular com o maior eixo a apresentar uma direção 

nordeste-sudoeste.  
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Figura 4.6 – Enquadramento do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego (A0x2RH4). 

 

Do ponto de vista da hidrogeologia, as rochas do Maciço Antigo Indiferenciado da 

Bacia do Mondego são normalmente designadas rochas cristalinas ou rochas duras, 

normalmente fraturadas ou fissuradas. Podem-se considerar como materiais com 

escassa aptidão hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos (Almeida 

et al., 2000).  

 

Embora o Maciço seja caracterizado por uma relativa uniformidade, em termos 

hidrogeológicos, é possível considerar algumas subunidades, com características 

próprias, nomeadamente as rochas granitóides; os xistos e grauvaques, afetados por 

metamorfismo de grau variável; as rochas básicas e ultrabásicas; os quartzitos; os 

depósitos detríticos pós-paleozoicos; e as aluviões. De todos os grupos litológicos 

presentes, as rochas granitóides e os metassedimentos (xistos metamórficos e 

metagrauvaques) são as litologias que ocupam a maior extensão.  
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• Comportamento das rochas granitóides, xistos e grauvaques 

(metassedimentos) 

Nas rochas granitóides, xistos e grauvaques (metassedimentos), substrato geológico 

presente na área do projeto, a circulação faz-se sobretudo numa camada 

superficial, constituída por rochas alteradas ou mais fraturadas. Os níveis freáticos 

acompanham de uma maneira muito fiel a topografia e o escoamento dirige-se em 

direção às linhas de água, que constituem as zonas de descarga. Os níveis freáticos 

são normalmente muito sensíveis às variações observadas na precipitação.  

 

Na maior parte das situações, a espessura com interesse hidrogeológico é da ordem 

de 70 a 100 m. A circulação mais profunda dá-se, essencialmente, devido a alguns 

acidentes tectónicos de maior expressão que, muitas das vezes, cai já no domínio do 

hidrotermalismo. 

 

Os poços, os poços com drenos horizontais, as nascentes e as minas, captam na zona 

superficial, onde a alteração e a fracturação são intensas e, por isso, em meio 

característico de porosidade dupla, o que justifica que estas captações sejam mais 

produtivas que os furos. Os poços com drenos são as captações mais produtivas e a 

relação caudal/ comprimento dos drenos, em regra, apresenta valores mais elevados 

que os dos furos e das minas. As nascentes são locais de afloramento da superfície 

freática e, na grande maioria dos casos, o caudal é inferior a 1 l/s. 

 

Os aquíferos instalados neste tipo de rochas são bastante vulneráveis a 

determinados tipos de contaminação. Como a circulação se faz, em grande parte, 

em fissuras, a velocidade de circulação pode ser elevada e o poder de filtração do 

meio é reduzido. Assim, é natural que muitas das captações sejam afetadas por 

contaminação microbiológica, o que, aliado à dispersão das captações e 

consequente dificuldade de controlo dos processos de desinfeção, constitui uma das 

grandes dificuldades da gestão dos recursos hídricos subterrâneos naqueles meios. 

Por outro lado, o facto de se tratar de pequenos aquíferos, com escasso poder 

regulador, torna-os muito vulneráveis a outros contaminantes de origem 

antropogénica, nomeadamente os que resultam de atividades agrícolas, pelo que se 

poderá verificar o aumento das concentrações em nitratos e outros iões. 

 

• Propriedades hidráulicas 

As principais propriedades hidráulicas da massa de águas subterrânea para as rochas 

granitóides, xistos e grauvaques (metassedimentos) são as seguintes: 

‐ Profundidade dos furos: 74,4 m 

‐ Produtividade média dos furos: 0,54 l/s  

‐ Transmissividade: 7,5 m2/dia (granitóides) e 10,8 m2/dia (xistos e grauvaques 

afetados por metamorfismo de grau variável) 
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• Hidrodinâmica 

O escoamento subterrâneo na massa de água do Maciço Antigo Indiferenciado da 

Bacia do Mondego está condicionado maioritariamente pela topografia, linhas de 

água e pela existência de uma rede de fracturação, que pode ser contínua ou não. 

 

A nível regional verifica-se que o fluxo é maioritariamente de este para oeste 

acompanhando a topografia (Figura 4.7), embora localmente se possa verificar o 

condicionamento do fluxo subterrâneo pela rede de drenagem das linhas de água 

superficiais e, eventualmente, pela rede de fracturação.  

 

 

Figura 4.7 – Sentido do fluxo da massa de água A0x2RH4. 

 

• Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

A área de recarga da massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da 

Bacia do Mondego é de 4.826 km2 e corresponde à totalidade da área desta massa de 

águas subterrâneas. Dentro desta área de recarga, poderão ser consideradas como 

zonas de recarga preferencial de aquíferos, todas aquelas que apresentam um grau 

de fracturação elevado, espessas zonas de alteração ou de materiais aluvionares. A 

recarga das unidades aquíferas faz-se através das precipitações que caem 

diretamente nas camadas aflorantes em zonas espessas de alteração, com 

fracturação bem desenvolvida e significativa. 

 

 

 

 

Área do 
projeto 
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Quadro 4.2 – Caraterísticas principais da massa de água A0x2RH4. 

Tipo litológico Fissurado 

Dimensão 4.826 km2 

Área de recarga 4.826 km2 

100% 

Precipitação média  1.161 mm/ano 

Recarga subterrânea 58 mm/ano 

280 hm3/ano 

Disponibilidades Hídricas Subterrâneas - DHS 252 hm3/ano 

 

A recarga pode dar-se também através do processo de infiltração diferida através 

das aluviões que cobrem certas áreas desta massa de água principalmente nas 

proximidades das linhas de água, e que são bastante mais permeáveis do que as 

litologias características do Maciço Antigo. 

 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi estimada com base na 

bibliografia consultada (58 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 

280 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1.161 mm e uma área de 

recarga de 4.826 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é 

de 252 hm3/ano (APA/ARH-Centro, 2012). 

 

Em relação às descargas, no caso das litologias do tipo granitóides, xistos e 

grauvaques (metassedimentos), a água das saídas naturais dos sistemas vão para a 

rede hidrográfica superficial. Algumas dessas saídas são aproveitadas para a 

construção de arranjos de nascente que são origem de abastecimentos de água. No 

que diz respeito às aluviões, as saídas naturais dão-se para o rio adjacente de forma 

difusa, quando as condições de potencial hidráulico são mais altas no aquífero que 

no rio e respeitam às parcelas: infiltração da água da chuva, escorrência dos 

terrenos adjacentes, descarga oculta dos escoamentos do substrato e do 

armazenamento marginal após períodos de cheia. 

 

A água subterrânea nesta massa de águas é explorada para abastecimento público e 

privado. No consumo privado inclui-se a água subterrânea captada para 

abastecimento humano privado, rega, indústria, pecuária e outros usos mistos. O 

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

11.483.855 m3/ano (APA/ARH-Centro, 2012). 

 

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

disponibilidades hídricas anuais (252 hm3/ano), o valor calculado das extrações de 

água subterrânea (11,5 hm3/ano). Para esta massa de águas subterrâneas, e com 

base nos valores disponíveis, o balanço de água é de 241 hm3/ano (APA/ARH-

Centro, 2012), valor que confirma que as extrações são inferiores aos valores das 

disponibilidades hídricas subterrâneas (~5%). 
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Vulnerabilidade do aquífero à poluição 

• 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). 

 

A área onde se insere o projeto pertence à classe V6 - “Aquíferos em rochas 

fissuradas”, com um risco de contaminação considerado baixo e variável. 

 

• 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. 

 

Inventário dos pontos de água 

Com base na informação disponibilizada pela APA/ARH-Centro (2020), foram 

cartografados os pontos de água ocorrentes na envolvente da área de implantação 

do projeto, num raio de 1,5 km (ver Figura 4.8 e Quadro 4.4).  

 



 

Orangenível, Lda.  10/07/2020 Caracterização da situação de referência  

 

4-22 

 

Figura 4.8 – Furos e captações licenciados na área de estudo. 
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Quadro 4.4 – Características dos pontos de água inventariados na área de estudo do projeto (raio de 1,5 km). 

N Tipo 
Profundidade 

(m) 

Prof. 

Extração 
Volume 

Vol. 

MA 

Mês de 

maior 

consumo 

numHD/ 

numDM/ 

numMA 

Ralos 

N.º / 

localização 

Finalidade 

1 Furo 50 - - - - - - Rega 

2 Charca - - 30 320 - - - Rega 

3 Furo vertical 130 - 12 60 - - - Rega 

4 Furo 40 - 25 - - - - Rega 

5 Furo vertical 60 - 75 - - - - Rega 

6 Furo vertical 62 - 300 1200 - - - Rega 

7 Furo vertical 100 90 20 800 15 

2 

18 

8 

2 

20 aos 80 
Rega 

8 Poço 10 - 30 230 - - - Rega 

9 Furo vertical 140 - 20 100 - - - Rega 

10 Furo vertical 140 - 120 - - - - Rega 

11 Furo 30 - - - - - - Rega 

12 Mina - - 70 400 - - - 
Consumo 

humano 

13 Mina - - 20 100 - - - Rega 

14 Furo vertical 100 - 32 140 - - - 

Consumo 

humano, 

rega 

15 Furo vertical 55 - 500 1500 - - - Rega 

16 Furo vertical 60 55 - 150 15 

2 

18 

10 

- Rega 

17 Furo vertical 90 - - - - - - Rega 

18 Poço 4 - - - - - - Rega 

19 Furo 100 - - - - - - Rega 

20 Furo 40 - 150 - - - - Rega 

21 Furo vertical 40 - 50 - - - - Rega 

22 Furo 30 - 60 - - - - Rega 

23 Furo vertical 100 - 70 - - - - Rega 

24 Furo 80 - 25 - - - - Rega 

25 Furo 70 - 35 - - - - Rega 

26 Furo vertical 50 - - - - - - Rega 

27 Furo 120 - - - - - - Rega 

28 Furo 80 - 25 - - - - Rega 

29 Furo vertical 60 - - - 100 - - Rega 

30 Furo vertical 100 - - - 30 - - Rega 

31 Furo 70 - 50 - - - - Rega 

Fonte: APA/ARH-Centro (2020). 

 

Na área do projeto existe uma mina (N 12), cuja água é destinada ao consumo 

humano e que capta 400 m3 por ano, tendo no mês de maior consumo um máximo de 

70 m3 (de acordo com a informação disponibilizada pela APA/ARH-Centro). 
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Fotografia 4.2 – Mina na área do projeto. 

 

Na envolvente à área do projeto, os furos com informação disponível captam a 

profundidades entre os 30 e os 140 m, tendo como uso principal a rega. Existe 

referencia também a poços (N4 e N18) com profundidades de 8 m a 4 m, 

respetivamente. 

 

É de salientar a presença de uma captação pública na albufeira do Caldeirão, 

localizada a sul da área de estudo (Figura 4.8). 

 

Qualidade da água subterrânea 

Almeida et al. (2000) apresentou as principais estatísticas relativas à qualidade da 

água subterrânea em 18 pontos de água implantados em granitos na bacia do rio 

Mondego. No Quadro 4.5 apresentam-se estes dados e os valores limite indicados 

pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, no que respeita à qualidade das águas 

destinadas 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 – Análises de águas subterrâneas do Maciço Antigo da bacia do Mondego. 

 
DL n.º 236/98 

Anexo XVI – VMR 
DL n.º 306/2007 

Amostra 

N.º de pontos Média 

Condutividade (µS/cm) - 2.500 18 106 

pH 6,5-8,4 6,5-9,0 18 6,4 

Bicarbonato (mg/l) - - 18 33,4 

Cloreto (mg/l) 70 250 18 18,5 

Sulfato (mg/l) 575 250 15 7,4 

Nitrato (mg/l) 50 50 17 2,0 

Sódio (mg/l) - 200 15 13,9 

Cálcio (mg/l) - [<100] 18 8,9 

Magnésio (mg/l) - [<50] 17 3,1 

Ferro (mg/l) 5,0 0,2 16 0,26 

Nota: (*) Valor mais alto registado nos quatro pontos analisados. Fonte: Almeida et al. (2000). 
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Os resultados apresentados revelam valores elevados de ferro comparativamente 

com o valor paramétrico estabelecido para água para consumo humano, sendo 

também o pH inferior ao intervalo recomendado, tanto para águas para consumo 

humano como para águas para rega. 

 

Estas amostras apresentam riscos de salinização e de alcalinização baixos 

(classe C1S1), tendo uma das amostras registado perigo de salinização moderado e 

de alcalinização baixo (classe C2S1) (Almeida et al., 2000). 

 

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

químico do sistema aquífero Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego 

como “bom”, numa escala de “bom” e “medíocre”3. 

 

Para analisar o estado atual da água subterrânea na área do projeto e sua 

envolvente foram consideradas as estações de monitorização da qualidade da água 

subterrânea representadas na Figura 4.9, e cujas características se apresentam no 

Quadro 4.6. 

 

Quadro 4.6 – Características das estações de monitorização da qualidade da água subterrânea. 

 191/2 192/C25 224/C36 

Concelho Celorico da Beira Guarda Covilhã 

Freguesia Salgueirais Codesseiro Verdelhos 

Bacia hidrográfica Mondego Douro Tejo 

M (m) 260682 279171 256516 

P (m) 400059 409339 378476 

Tipo de ponto de água Mina Furo vertical Poço 

Distância à área do 

projeto (km) 
8,4 (a oeste) 14,4 (a nordeste) 23,5 (a sudoeste) 

Fonte: SNIRH (fevereiro de 2020). 

 

 
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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Figura 4.9 – Localização das estações de monitorização da qualidade da água subterrânea. 

 

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

nas estações consideradas. A classificação anual da qualidade da água na estação 

localizada na mesma bacia da área do projeto (191/2), apesar dos dados escassos, 

apresenta uma qualidade razoável, com o pH como parâmetro responsável pela 

classificação. A estação localizada a montante (na bacia do rio Douro; 192/C25), 

embora tenha registado algumas variações, apresenta muito má qualidade nos 

últimos dois anos, devido aos parâmetros azoto amoniacal e fluoretos. Por último, a 

estação de jusante (na bacia do rio Tejo; 224/C36) tem registo de anos com 

qualidade excelente, mas em 2018 apresentou uma classificação má, devido à 

concentração de manganês. 

 

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

 191/2 192/C25 224/C36 

Classificação e 

parâmetros 

responsáveis 

pela 

classificação 

da qualidade 

2013 
>A3 

Oxigénio dissolvido 

A2 

Fosfatos, manganês e pH 

A2 

pH 

2014 
A2 

pH 

A2 

pH 
A1 

2015 
A2 

pH 

>A3 

Fosfatos 
A1 

 
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, 2020). 
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 191/2 192/C25 224/C36 

da água 
2016 - 

A2 

Azoto amoniacal e pH 

A2 

pH 

2017 - 
>A3 

Azoto amoniacal e fluoretos 
A1 

2018 - 
>A3 

Fluoretos 

A3 

Manganês 

Legenda de cores A1, A2, A3, >A3. Fonte: SNIRH (fevereiro de 2020). 

 

No Quadro 4.8 apresentam-se os dados de qualidade da água subterrânea mais 

recentes das estações de monitorização consideradas, bem como a comparação 

destes dados com os valores máximos recomendados (VMR) estabelecidos pelo 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, para águas destinadas à produção de água 

para consumo humano (Anexo I, classe A1) e para águas destinadas à rega 

(Anexo XVI), e com os valores paramétricos estabelecidos pelo Decreto-Lei 

n.º 306/2007, de 27 de agosto, para águas destinadas ao consumo humano. 

 

Estes dados mostram que a estação 191/2 apenas apresenta um valor de pH inferior 

ao intervalo desejável estabelecido para todos os usos da água considerados. No 

entanto, esta estação tem apenas disponíveis dados até ao ano de 2015. 

 

Na estação 224/C36 a concentração de manganês é superior aos valores limite 

estabelecidos para águas destinadas à produção de água para consumo humano e 

para águas destinados ao consumo humano. Para este último uso, é também 

ultrapassado o valor paramétrico do parâmetro Enterococos intestinais. 

 

A estação 192/C25 é aquela que apresenta mais parâmetros em incumprimento. Tal 

como as restantes estações consideradas, apresenta um valor de pH inferior ao 

intervalo desejável para todos os usos da água e regista a presença de Enterococos 

intestinais. Além disso, apresenta uma concentração de arsénio e azoto amoniacal 

superior aos valores limite estabelecidos para águas destinadas à produção de água 

para consumo humano e para águas destinados ao consumo humano. Apresenta 

ainda um valor de oxidabilidade superior ao valor paramétrico estabelecido para 

águas destinadas ao consumo humano e uma percentagem de oxigénio dissolvido 

inferior ao valor mínimo admissível para águas destinadas à produção de água para 

consumo humano. 

 

Quadro 4.8 – Dados de qualidade da água subterrânea. 

Parâmetro 
DL n.º 236/98 DL n.º 

306/2007 

191/2 192/C25 224/C36 

Anexo I Anexo XVI 04-03-2015 20-03-2018 19-09-2018 

Arsénio (mg/l) 0,01 5,0 0,010 (<) 0,001 (*) 0,022 (<) 0,001 

Azoto amoniacal (mg/l) 0,05 - 0,50 (<) 0,100 2,4 (<) 0,130 

Cloretos (mg/l) 200 70 250 (<) 5,10 14,0 (<) 20,0 

Cobre (mg/l) 0,02 0,20 2,0 (<) 0,005 (*) 0,009 (<) 0,005 

Condutividade elétrica 

(µS/cm) 
1.000 - 2.500 34 154 (<) 28 

E.Coli (UFC/100 ml) - - 0 (<) 1 (<) 1 (<) 1 
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Parâmetro 
DL n.º 236/98 DL n.º 

306/2007 

191/2 192/C25 224/C36 

Anexo I Anexo XVI 04-03-2015 20-03-2018 19-09-2018 

Enterococos intestinais 

(UFC/100 ml) 
- - 0 (<) 1 1 4 

Fluoreto (mg/l) 0,7 - 1,5 
(<) 0,200 

(22-11-2005) 
0,580 

(<) 0,400 

(13-12-2013) 

Manganês (mg/l) 0,05 0,20 0,050 (<) 0,005 (*) 
0,041 (*) 

(16-09-2015) 
0,068 

Nitratos (mg/l) 25 50 50 2,9 (<) 2,00 1,8 

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

Oxidabilidade ao 

Permanganato (mg/l) 
- - 5,0 0,56 6,7 (<) 0,250 

Oxigénio dissolvido (%) 70 (VmA) - - 76 28 91 

pH (Escala Sorensen) 6,5-8,5 6,5-8,4 6,5 – 9,0 6,0 6,3 7,2 

Sulfatos (mg/l) 150 575 250 (<) 20,00 (<) 20,00 (<) 20,00 

Notas: VmA – valor mínimo admissível; (*) valor do parâmetro dissolvido. Fonte: SNIRH (fevereiro de 2020). 

 

Têm vindo a ser realizadas análises para deteção de hidrocarbonetos totais de 

petróleo (C10-C40), tendo a estação 191/2 apresentado, em março de 2015, uma 

concentração inferior ao limite de quantificação (1,1 µg/l), e a estação 192/C25 

apresentado, em setembro de 2016, uma concentração de 21 µg/l. Este valor 

encontra-se muito acima do valor paramétrico estabelecido para águas destinadas 

ao consumo humano, que foi definido em 10 µg/l pelo Decreto-Lei n.º 218/2015, de 

7 de outubro (norma de qualidade ambiental – média anual para as águas 

superficiais). Na estação 224/C36 a análise a este parâmetro ainda não foi 

realizada. 

 

 

4.3. Recursos 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. 

- Bacia e sub-bacia hidrográfica. 

- Rede hidrográfica e tipo de escoamento superficial. 

- Qualidade da água. 

 

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

quantitativos e evitar a sua 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: 
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- Cartas militares n.º 192 e 203, à escala 1:25.000 (IGeoE, 1999 e 1998). 

- Imagens de satélite disponibilizados pela DGT (2018) e das plataformas Google 

Earth, ESRI e Bing Maps. 

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

Integradas na Região Hidrográfica 4 – 1º ciclo (APA/ARH-Centro, 2012) e do 

2º ciclo (APA/ARH-Centro, 2016). 

 

A análise da drenagem superficial foi realizada em dois níveis de detalhe distintos, 

tendo para isso sido utilizadas as seguintes escalas: 

- Escala regional e local, correspondente ao enquadramento hidrográfico das 

bacias e das sub-bacias da área onde se insere o projeto. 

- Escala da área de implantação do projeto, para a análise do escoamento 

superficial local. 

 

No trabalho de campo, realizou-se a verificação das linhas de água existentes e dos 

seguintes elementos: 

- Leitos das linhas de água incluindo os leitos de cheia. 

- Alterações de leitos e margens de linhas de água. 

- Atravessamentos de linhas de água. 

- Tipo de usos e vegetação ripícola. 

 

No trabalho de campo, realizado em janeiro de 2020, foram verificados os locais de 

ocorrência das linhas de água e das suas margens, e registadas eventuais alterações. 

 

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

das estações de monitorização mais próximas da área do projeto. Foram ainda 

consultados os dados disponibilizados on-line pelo Sistema Nacional de Informação 

de Recursos Hídricos (SNIRH) e os dados constantes no PGRH do Vouga, Mondego e 

Lis (RH4) (APA/ARH-Centro, 2016). 

 

Para a identificação das fontes de poluição foi analisada a informação 

disponibilizada pela APA/ARH-Centro relativa às licenças de descarga, 

complementada com uma visita ao local de implantação do projeto. 

 

4.3.3. Caracterização de base 

 

Enquadramento hidrográfico 

A área de estudo insere-se na bacia hidrográfica do rio Mondego, que corresponde à 

massa de água com o código 04MON0618 do PGRH. Mais especificamente na sub-

bacia de um pequeno afluente que se designou de rib.ª de Faia (Figura 4.10). Trata-

se de um afluente, situado na margem direita do rio Mondego, quando este, na sua 

parte inicial, tem um escoamento sensivelmente de SW para NE. 
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Figura 4.10 – Enquadramento do projeto na bacia do rio Mondego. 

 

Quadro 4.9 – Principais características dos cursos de água. 

Curso de Água 
Área da bacia 

hidrográfica (km2) 

Comprimento do curso 

de água (km) 

Rio Mondego 6.645,0 258,2 

Rib.ª da Faia 3,9 3,0 

Fonte: Adaptado de SNIRH-INAG/ SILiAmb; APA/ARH-Centro, LEAF/ISA (2013). 

 

Descrição da bacia hidrográfica do rio Mondego  

O rio Mondego nasce na Serra da Estrela, a 1.525 m de altitude, numa pequena 

fonte designada por “O Mondeguinho”, percorrendo 258 km até desaguar no oceano 

atlântico, junto à Figueira da Foz. A área da bacia hidrográfica do rio Mondego é de 

6.645 km², constituindo a segunda maior bacia integralmente nacional. Situa-se na 

região centro de Portugal, entre as bacias dos rios Vouga e Douro a este e a norte, e 
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entre as bacias dos rios Tejo e Lis a sul. A sua forma é retangular, com eixo principal 

na direção nordeste–sudoeste e a altitude média é da ordem dos 375 m.  

 

A área do projeto insere-se no Alto Mondego, que é o troço de rio inserido no maciço 

da Serra da Estrela, que corre ao longo de vales glaciares, onde o sistema de 

drenagem corre para norte, numa longa e grande banda de terras altas, circundadas 

pelo vale do Mondego, diminuindo lentamente em altura para noroeste. A existência 

de uma densa rede de fraturas origina um traçado rígido e orientado da rede 

hidrográfica.  

 

Em relação às principais características hidrológicas, de acordo com o Plano de 

Gestão das Bacias Hidrográficas do Mondego, Vouga e Lis (APA/ARH-Centro, 2012), o 

valor médio da precipitação anual ponderado na bacia hidrográfica do rio Mondego é 

de 1.073 mm, e os valores médios ponderados da evapotranspiração potencial e do 

escoamento é de 1.042 mm e 569 mm, respetivamente. O escoamento mensal, tal 

como as restantes variáveis hidrológicas, apresenta uma acentuada variação 

sazonal, marcada por um semestre húmido, de outubro a março, e um semestre 

seco, de abril a setembro. Verifica-se que mais de 70% da precipitação e das 

afluências anuais em regime natural concentram-se no semestre húmido. A afluência 

média anual na bacia do rio Mondego em regime natural é de 3.790 hm3, a que 

corresponde um escoamento médio anual de cerca de 569 mm. 

 

Caracterização do escoamento na área do projeto 

A área do projeto insere-se numa pequena bacia hidrográfica, na margem direita do 

rio Mondego. Trata-se de uma bacia cuja linha de água principal se designou de rib.ª 

da Faia (Figura 4.11). O escoamento faz-se sensivelmente de sul para norte. 

 

A área de implantação do projeto e delimitada a sul e a este por linhas de água, 

para onde são encaminhadas as valas de drenagem/levadas existentes na 

propriedade. 
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Figura 4.11 – Sub-bacia da rib.ª da Faia. 
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Figura 4.12 – Drenagem na área do projeto. 

 

De acordo com a carta militar existe uma linha de água junto ao limite sul da área 

do projeto. No entanto, tal como verificado no levantamento topográfico e no 

terreno, a presença de socalcos e das plataformas não permite a sua deteção. A 

cartografia base da CM da Guarda (ver Anexo III) também não apresenta esta linha 

de água (Figura 4.13). 
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Fotografia 4.3 – Valas/ levadas existentes na propriedade. 

 

 

Figura 4.13 – Linhas de água de acordo com a cartografia base da CM da Guarda. 
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Qualidade da água superficial 

De acordo com os objetivos ambientais estabelecidos pela DQA5, o estado ecológico6 

do rio Mondego na bacia da massa de água onde se localiza o projeto foi considerado 

razoável, enquanto o estado químico7 foi considerado bom (APA/ARH-Centro, 2016). 

 

As estações de monitorização ativas mais próximas da área do projeto localizam-se 

no rio Mondego (ver Figura 4.14).   

 

 

Figura 4.14 – Localização das estações de monitorização da qualidade da água superficial. 

 

As referidas estações apresentam as seguintes características: 

- Pêro Soares - CCHE (10N/04), localizada a 3,2 km a montante da confluência da 

linha de água que drena a área do projeto. 

 
5 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). 
6 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 Não Classificado. 
7 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 Não Classificado. 
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- Quinta das Jarras - CCHE (10N/05), localizada a 2,0 km a montante da 

confluência da linha de água que drena a área do projeto. 

- Ponte Faia/ Aldeia Viçosa (10N/01), localizada a cerca de 120 m a jusante da 

confluência da linha de água que drena a área do projeto. 

 

No Quadro 4.10 apresentam-se os dados de qualidade da água superficial mais 

recentes disponíveis para as estações consideradas, 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 os valores paramétricos estabelecidos para águas 

destinadas ao consumo humano (Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto), bem 

como a classificação das estações considerando os critérios de classificação da 

qualidade da água para usos múltiplos8. 

 

A estação 10N/01, a jusante da confluência da linha de água que drena a área do 

projeto, apresenta uma concentração de azoto amoniacal superior ao VMR para 

águas destinadas à produção de água para consumo humano. Os restantes 

parâmetros cumprem os limites da legislação em vigor. 

 

As estações 10N/04 e 10N/05, a montante da confluência da linha de água que 

drena a área do projeto, apresentam valores dos parâmetros microbiológicos 

superiores aos valores limite estabelecidos para águas destinadas à produção de 

água para consumo humano e para águas destinadas ao consumo humano. 

 

Quanto aos critérios de classificação da qualidade da água para usos múltiplos, todas 

as estações consideradas obteriam uma classificação boa (classe B), devido ao 

parâmetro oxigénio dissolvido na estação 10N/01 (jusante), e aos parâmetros 

coliformes fecais, coliformes totais e estreptococos fecais em ambas as estações de 

montante (10N/04 e 10N/05), para além da carência química de oxigénio na 

estação 10N/04. 

 

Quadro 4.10 - Dados das estações de monitorização da qualidade da água superficial consideradas. 

 
DL n.º 236/98 DL n.º 

306/2007 

10N/04 10N/05 10N/01 

Anexo I Anexo XVI 07-02-2017 04-05-2015 

Alcalinidade (mg/l) - - - 5,8 6,0 (<) 20,0 

Azoto amoniacal (mg/l) 0,05 - 0,5 (<) 0,050 (<) 0,050 0,26 

Azoto total (mg/l) - - - 0,5 0,5 1,0 

CBO 5 dias (mg/l) 3 - - 1,2 1,2 (<) 3,00 

CQO (mg/l) 30 (A3) - - 10,3 5,8 (<) 10,00 

Coliformes Fecais 

(MPN/100 ml) 
20 100 0 96 99 - 

Coliformes Totais 

(MPN/100 ml) 
50 - 0 921 649 - 

Condutividade (µS/cm) 1.000 - 2.500 29 29 30 

 
8 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 

10N/04 10N/05 10N/01 

Anexo I Anexo XVI 07-02-2017 04-05-2015 

E. Coli (MPN/100ml) - - 0 96 80 - 

Estreptococos Fecais 

(MPN/100 ml) 
20 - 0 40 40 - 

Fósforo total (mg/l) - - - 0,012 0,016 0,13 

Nitrato Total (mg/l) 25 50 50 1,6 1,6 (<) 2,00 

Nitrito Total (mg/l) - - 0,5 (<) 0,010 (<) 0,010 0,011 

Ortofosfato Total (mg/l P2O5) 0,4 - - - - 0,046 

Oxigénio dissolvido (%) 70 (VmR) - - 115 114 72 

Sólidos suspensos totais 

(mg/l) 
25 60 - (<) 5,00 (<) 5,00 (<) 3,00 

pH (-) 6,5-8,5 6,5-8,4 6,5-9,0 6,7 6,7 6,7 

Cor (mg/l PtCo) 10 - 20 - - 6,7 

Classificação da água para usos múltiplos B B B 

Legenda: A – excelente; B – boa; C – razoável; D – má; E – muito má. Notas: VmR – valor mínimo recomendado. 

Fonte: SNIRH (consultado em fevereiro de 2020). 

 

Fontes de poluição 

De acordo com o PGRH do Vouga, Mondego e Lis (RH4) (APA/ ARH-Centro, 2016), as 

fontes de poluição mais próximas da área do projeto são dois pontos de rejeição no 

solo de efluentes domésticos com tratamento primário, que se localizam a jusante 

da área do projeto. De acordo com este documento de referência, não existem 

fontes de poluição a montante da área do projeto na mesma bacia de massa de 

água. 

 

A informação disponibilizada pela APA/ARH-Centro (fevereiro de 2020), que consta 

na Figura 4.15, corrobora esta informação. As restantes fontes de poluição 

reportadas na mesma bacia hidrográfica correspondem a efluentes urbanos e a 

indústrias do setor alimentar e do vinho. 
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Figura 4.15 – Fontes de poluição mais próximas da área do projeto. 

 

Na área de implantação do projeto existem duas fossas séticas com poço absorvente 

que recebem o efluente doméstico do parque de campismo e da casa principal da 

propriedade. Ambas as fossas possuem licença de utilização de recursos hídricos 

válidas até 31 de dezembro de 2021 (ver licenças no Anexo III). 

 

 

4.4. Solo e uso do solo 

 

4.4.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização foram considerados os seguintes aspetos: 

- Tipo de solo / unidade pedológicas. 

- Aptidões e capacidade de uso do solo. 

- Vulnerabilidade dos solos à degradação. 

- Ocupação atual do solo. 
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O objetivo ambiental é a salvaguarda de solo de elevado valor e com elevada 

aptidão ao uso, evitando ainda a ocorrência de fenómenos que originem a sua 

degradação. 

 

4.4.2. Metodologia 

 

Para a identificação e caracterização das unidades pedológicas ocorrentes 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 Portugal9, na qual as unidades pedológicas estão representadas 

segundo o Carta de solos de aptidão agrícola e florestal da Beira Interior (à 

escala de 1:100 000), em que a classificação se baseou no World Reference Base 

for Soil Resources (WRBRS), 1998. 

- 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), e nas suas principais características físicas e químicas. 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 disponibilizadas pelo DGT (2018), serviço WMS, apoiado nas 

plataformas Bing Maps, Google Maps e da ESRI e pelo trabalho de campo. 

 

A área de estudo corresponde à área diretamente afetada pelo projeto, e a sua 

envolvente mais próxima, num raio de 1,5 km. 

 

4.4.3. Caracterização de base 

 

Tipo de solo 

Na área de estudo os solos presentes são os antrossolos plágicos régicos, 

afloramento rochoso e umbrissolos epilépticos húmicos (ver Figura 4.16). Na área de 

implantação do projeto ocorrem antrossolos plágicos régicos (95% da área), 

abrangendo uma pequena área com umbrissolos epiléticos húmicos (5% da área), a 

sul, que se descrevem nos parágrafos seguintes. 

 

 
9
 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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Figura 4.16 – Tipo de solo na área de estudo. 

 

Os antrossolos são solos com forte influência antropogénica na sua formação. Estes 

solos sofreram uma modificação profunda por soterramento dos horizontes originais 

pela atividade humana ou perturbação dos horizontes superficiais por cortes, 

escavações, adições seculares de materiais orgânicos, rega contínua e duradoura. 

Correspondem à generalidade dos solos dos terraços ou socalcos, embora se 

encontrem também em áreas não terraceadas. Apresentam grau de saturação de 

bases inferior a 50% pelo menos entre 20 e 50 cm de profundidade e acumulação de 

sedimentos com textura franco-arenosa ou mais fina, em espessura superior a 

50 cm.  
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Os antrossolos plágicos régicos apresenta um perfil do tipo Ap1-Ap2-2C ou Ap1-Ap2-

2Ab-2Bb ou Ap1-Ap2-2Ab-2C; os horizontes Ap1 e Ap2, têm textura franco-arenosa, 

franca ou franco-limosa e por vezes arenosa-franca. O substrato é constituído por 

perfil soterrado (2Ab-2Bb-2C, 2Ab ou 2Bb ou 2Ab-2C), por material de origem 

coluvionar ou aluvionar (2C), ou de alteração da rocha subjacente (2C, 2C-2R). Os 

horizontes Ap1 e Ap2 apresentam frequentemente artefactos diversos.  

 

Os umbrissolos (rankers) são solos litólicos com epipédon úmbrico, em regra de 

espessura inferior a 50 cm, diretamente assente num horizonte C ou R. 

 

Os umbrissolos epilépticos húmicos são solos que têm rocha contínua e dura entre 25 

e 50 cm da superfície do solo, com teor em carbono orgânico na fração da terra 

fina, com valor superior a 1% (em peso) em espessura de 50 cm desde a superfície 

do solo. O perfil é do tipo A-C-R ou A-R. Os horizontes Ap e Ah ou Ah até 25/40 cm, 

arenoso-franco, franco-arenoso ou franco-limoso. Ocorrem em áreas de substrato 

com xistos e granitos e pequena em quartzitos e gnaisses. Permite um uso sobretudo 

florestal ou inculto e, com pequena expressão o uso agrícola. 

 

Valor ecológico 

O solo é um recurso que sustenta todos os ecossistemas terrestres e constitui a base 

para a maioria da produção alimentar. A classificação do valor ecológico dos solos 

baseia-se nas suas características intrínsecas e estabelece uma escala indicativa da 

importância relativa dos solos de qualquer região do território continental 

português, indicando as suas potencialidades produtivas e ecológicas 

(EPIC WebGIS Portugal). Esta classificação considera seis classes de valor ecológico: 

classe 5 - muito elevado; classe 4 – elevado; classe 3 – variável; classe 2 – reduzido; 

classe 1 - muito reduzido; e classe 0 – área social / massas de água. 

 

Tal como se pode verificar na Figura 4.17, na área de estudo ocorre essencialmente 

solo com valor ecológico elevado (42% da área), correspondente essencialmente à 

área onde ocorrem os antrossolos, seguido das áreas de valor ecológico muito baixo 

(40% da área) nos afloramentos rochosos. As áreas de umbrissolos tem um valor 

ecológico considerado variável e ocorrem em 95% da área do projeto. O solo com 

valor ecológico variável ocorre em 5% da área do projeto. Na área do projeto 

ocorrem predominantemente solos de valor ecológico elevado e uma pequena área 

de valor variável. 
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Figura 4.17 – Valor ecológico do solo na área de estudo. 

 

Capacidade de uso do solo 

De acordo com a Carta de Capacidade de Uso do Atlas do Ambiente, na qual os solos 

são classificados segundo o sistema do SROA (Figura 4.18), os solos em 75% da área 

de estudo inserem-se predominantemente na classe F (não agrícola, florestal), 

seguida de áreas na classe C (agricultura condicionada), em 21% da área. As áreas de 

classe A (agrícola) são reduzidas, 5% da área de estudo. A área de implantação do 

projeto insere-se totalmente na classe F. 

 

Nos vales das principais linhas de água ocorrem áreas de RAN. No entanto, na área 

de implantação do projeto não ocorre área classificada como RAN.  
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Figura 4.18 – Capacidade de uso do solo e áreas de RAN na área de estudo. 

 

Ocupação do solo 

Na área de estudo, de acordo com a COS2018 complementado com imagens de 

satélite e com o trabalho de campo (ver Figura 4.19 e Quadro 4.11), a ocupação do 

solo é a seguinte: 

- Florestal: ocorrem em 40% da área de estudo, predominando as áreas de 

castanheiro (20% da área), ocorrendo também outros carvalhos (14%), pinheiro 

bravo (5%), outras folhosas (5%) e outras resinosas (2%).  
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- Agrícola: ocorre em 42% da área de estudo, sendo as culturas mais praticadas o 

olival (26% da área de estudo), agricultura com espaços naturais e seminaturais 

(8%), mosaicos culturais e parcelares complexos (4%) e pomares (3%). 

Tradicionalmente, na região os solos agricultados apresentam áreas de regadio, 

nas zonas mais baixas, em áreas declivosas recorrendo a socalcos, e nas 

envolventes das linhas de água, ocorrem ainda áreas de sequeiro em algumas 

zonas de cotas mais elevadas, e na envolvente dos núcleos habitacionais. 

- Superfícies agroflorestais: é um uso pouco expressivo, que ocorre em 1,3% da 

área de estudo.  

- Pastagens: ocorrem em apenas 1% da área de estudo. 

- Matos: ocorrem sobretudo nas áreas de afloramentos rochosos e correspondem a 

14% da área de estudo. Estas áreas correspondem maioritariamente à vegetação 

arbustiva e vegetação herbácea de altitude, geralmente associada aos 

afloramentos rochosos e às áreas ardidas. 

- Tecidos edificado: ocorre em 2% da área de estudo, correspondendo a 

aglomerados rurais de pequena dimensão. Os aglomerados presentes na área de 

estudo são Quinta da Ponte e Faia, a norte, e Pêro Soares e Chãos, a sul. 

- Rede viária: a área de estudo é atravessada pela EN16 e outras estradas 

municipais e caminhos. 

 

Quadro 4.11 – Usos do solo na área de estudo e na área do projeto de acordo com a COS2018. 

Uso do solo (COS2018) Área de estudo Área do projeto 

Nível 1 Nível 4 
Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha) 
% 

1. Territórios artificializados 21,0 2,4 - - 

 

1.1.1.2. Tecido edificado contínuo predominantemente 

horizontal 1,2 0,1 
- - 

1.1.2.1. Tecido edificado descontínuo 5,5 0,6 - - 

1.1.2.2. Tecido edificado descontinuo esparso 12,7 1,4 - - 

1.2.2.1. Comércio 1,2 0,1 - - 

1.2.3.1. Instalações agrícolas 0,4 0,0 - - 

2. Agricultura 369,8 41,5 5,4 86,9 

 

2.1.1.1. Culturas temporárias de sequeiro e regadio 8,2 0,9 - - 

2.2.1.1. Vinhas 2,9 0,3 - - 

2.2.2.1. Pomares 29,1 3,3 - - 

2.2.3.1. Olivais 229,2 25,7 0,05 0,7 

2.3.2.1. Mosaicos culturais e parcelares complexos 33,7 3,8 - - 

2.3.3.1. Agricultura com espaços naturais e 

seminaturais 66,7 7,5 5,4 86,9 

3. Pastagens 8,9 1,0 -  

 
3.1.1.1. Pastagens melhoradas 3,1 0,3 - - 

3.1.2.1. Pastagens espontâneas 5,8 0,7 - - 

4. Superfícies agroflorestais 11,2 1,3 - - 

 
4.1.1.3. SAF de outros carvalhos 8,4 0,9 - - 

4.1.1.5. SAF de outras espécies 2,8 0,3 - - 

5. Florestas 360,2 40,4 0,7 12,4 

 

5.1.1.3. Florestas de outros carvalhos 122,2 13,7 - - 

5.1.1.4. Florestas de castanheiro 178,7 19,6 0,7 12,4 

5.1.1.7. Florestas de outras folhosas 30,7 3,4 - - 
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Uso do solo (COS2018) Área de estudo Área do projeto 

Nível 1 Nível 4 
Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha) 
% 

5.1.2.1. Florestas de pinheiro bravo 45,6 5,1  - 

5.1.2.3. Florestas de outras resinosas 13,3 1,5 -- - 

6. Matos 120,8 13,5 - - 

 6.1.1.1. Matos 120,8 13,5 - - 

TOTAL 891,8 100,0 6,2 100,0 

 

O uso do solo na área de estudo, encontra-se fortemente relacionado com a 

presença do Parque Natural da Serra da Estrela, que abrange a parte oeste da área 

de estudo, delimitada pela EN16. 

 

Na área de implantação do projeto ocorre agricultura com espaços naturais e 

seminaturais, essencialmente zonas de pomares com espécies diversas e oliveiras 

(Fotografia 4.4). A agricultura pratica-se em socalcos, com muros de pedra e 

taludes. Na zona sul ocorrem ainda exemplares de castanheiros. 

 

 

Fotografia 4.4 – Imagem de drone da área do projeto e da sua envolvente (de sul para norte). 
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Figura 4.19 - Uso atual do solo, de acordo com a COS2018. 
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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 no Sistema Nacional de Áreas de Classificadas (SNAC)10.  

- 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 11.  

 

4.5.2.2. Caracterização de base 

 

O projeto e parte da área de estudo considerada (raio de 1,5 km a partir do limite 

da área de implantação do projeto) insere-se no Parque Natural da Serra da Estrela 

(PNSE), também classificado com Zona Especial de Conservação - ZEC da Serra da 

Estrela12 (Figura 4.20). O projeto localiza-se próximo do limite do PNSE, que se situa 

a 430 m a este, coincidente com a EN16. 

 
10 O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) foi estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, sendo constituído pela Rede Nacional de Áreas 
Protegidas (RNAP), pelas Áreas Classificadas que integram a Rede Natura 2000 e pelas demais Áreas classificadas ao 
abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português (Sítios Ramsar e Reservas da Biosfera). 
11 ICNF (https://geocatalogo.icnf.pt/). 
12 Sítios de Importância Comunitária (SIC) designados como Zonas Especiais de Conservação (ZEC), no âmbito do Decreto 
Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de março. 

https://geocatalogo.icnf.pt/
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Figura 4.20 – Áreas com estatuto de conservação na área de estudo. 

 

Nos pontos seguintes é realizada uma breve caracterização do PNSE com base 

principalmente no relatório do POPNSE e na ficha do Sítio da RN2000. 

 

Estatuto legal da Serra da Estrela 

A Serra da Estrela apresenta os seguintes estatutos de conservação, legislação e 

ordenamento: 

- Decreto-Lei n.º 557/76, de 16 de julho: cria o Parque Natural da Serra da Estrela. 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=1976.165&iddip=19762548
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- Decreto Regulamentar n.º 50/97, de 20 de novembro: reclassifica a Área 

Protegida mantendo o estatuto anterior, mas redefinindo os seus limites. 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de julho: aprova a 2.ª fase 

da lista nacional de sítios que inclui o Sítio “Serra da Estrela” (proposto para Sítio 

de Importância Comunitária - SIC no âmbito da Rede Natura 2000).  

- Decreto Regulamentar n.º 83/2007, de 10 de outubro: altera os limites do Parque 

Natural da Serra da Estrela. 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/2009, de 9 de setembro: aprova o 

Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela. 

- Rede de Reservas Biogenéticas do Conselho da Europa: “Planalto Central da Serra 

da Estrela” (área atualmente integrada no Sítio “Serra da Estrela”, no âmbito 

da Rede Natura 2000). 

- Sítio Ramsar: "Planalto Superior da Serra da Estrela e a parte superior do rio 

Zêzere". 

 

Valores biológicos 

A situação geográfica do maciço montanhoso da Serra da Estrela, associada à 

elevada altitude e ao relevo acidentado conferem-lhe uma grande diversidade 

climática. Estas características naturais juntamente com a atividade humana 

produziram um mosaico variado de habitats com elevado valor ecológico conjugando 

elementos representativos de diversas regiões biogeográficas. É, como expectável, a 

área mais emblemática de Portugal Continental para valores naturais associados à 

altitude, muitos deles com carácter exclusivo. 

 

Encontram-se nos locais mais elevados da serra cervunais e turfeiras, pequenas 

lagoas e charcos temporários que suportam uma grande biodiversidade e constituem 

habitats de espécies raras ou com distribuição muito localizada. Diversos habitats da 

Serra estão protegidos por legislação comunitária (Diretiva Habitats) e portuguesa, 

sendo alguns deles considerados prioritários. 

 

O carácter único do cume da serra e o seu isolamento geográfico, que provocam o 

isolamento reprodutor de populações e a sua diferenciação em espécies, 

subespécies e variedades (mais evidente a nível da flora), o que levou à atribuição 

do estatuto de Reserva Biogenética pelo Conselho da Europa, bem com a sua 

classificação como sítio RAMSAR. 

 

O número de endemismos exclusivos da Serra da Estrela não é muito extenso, 

contudo a flora é bastante rica e de grande interesse fitogeográfico. Embora o 

grande interesse da flora hermínica não se limite às plantas endémicas, a sua 

elevada altitude condiciona e influência a flora e a vegetação de uma forma 

determinante, constituindo um local único em Portugal, principalmente no que se 

refere à flora e vegetação orófila. 

 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=1997.269B&iddip=19973933
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2000.153B&iddip=20001719
http://www.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/resource/doc/sic-cont/serra-da-estrela
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2007.195&iddip=20073417
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2009.175&iddip=20092432
http://www.icnf.pt/editor/resolveuid/c3776cd193564fd4a916fe4cc6905ad8
http://www.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/RN2000-intro
http://www.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ei/ramsar
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Entre as comunidades vegetais mais importantes na composição da paisagem da 

Serra da Estrela sobressaem: o zimbral climácico oromediterrânico endémico do 

Lycopodio clavati-Juniperetum nani; os giestais do Lavandulo sampaioanae-

Cytisetum multiflori e do Cytiso striati-Genistetum polygaliphyllae; os caldoneirais 

do Echinospartetum iberici; o urzal endémico Junipero nani-Ericetum aragonensis; o 

urzal mesofítico Genistello tridentatae-Ericetum aragonensis s.l.; o tojal-urzal Ulici 

minoris-Ericetum umbellatae; o cervunal Galio saxatilis-Nardetum; o arrelvado 

perene orófilo Violetum langeanae e o arrelvado anual Triseto ovati-Agrostietum 

truncatulae (Costa et al., 1998).  

 

A vegetação tem vindo a sofrer, desde há muitos anos, alterações significativas 

provocadas, quase todas elas, pelo homem, com particular ênfase no fogo e nas 

florestações com espécies exóticas.  

 

• Flora e vegetação 

Na Serra da Estrela, tendo como referência a classificação altitudinal que considera 

a existência de três andares, o basal (inferior a 900 m), o intermédio (900 a 

1.600 m) e o superior (superior a 1.600 m), podemos diferenciar as diferentes 

formações e vegetação que lhe estão associadas. A área do projeto e de estudo 

insere-se no andar basal. 

 

No andar basal, de acentuada influência mediterrânica que chega aos 900 m, a sua 

vegetação potencial é dominada pelas série sub-húmida de azinhais do Pyro 

bourgaenae-Quercetum rotundifoliae S. pelos sobreirais mesomediterrânicos sub-

húmidos a húmidos do Sanguisorbo agrimoniodis-Quercetum suberis S., e os 

carvalhais-negrais húmidos do Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae S. São 

também comunidades indicadoras deste andar sub-húmido e húmido tanto os 

piornais brancos de Lavandulo sampaioanae-Cytisetum multiflori como alguns urzais 

que podem ter tojos da Halimio ocymoidis-Cistetum psilosepali e Ulici minoris-

Ericetum umbellatae. É neste andar que se encontra a maior parte das cidades, 

vilas e aldeias que se estendem pelo sopé da serra. É também neste andar que se 

encontram os olivais, terras de regadio, vinhedos e prados de azevém, bem como os 

pinhais de pinheiro-bravo que agora se estendem até aos andares superiores e 

ocupam já grande parte da área potencial de azinhal. Os azinhais, já residuais, 

encontram-se muito ameaçados, contudo, subsistem ainda alguns núcleos na base de 

vertentes declivosas de xisto. 

 

Os tipos de habitats naturais de interesse comunitário, constantes do anexo B-I do 

Decreto-lei 49/2005, de 24 de fevereiro (Diretiva Habitats: 92/43/CEE, anexo I) cuja 

conservação exige a designação de ZEC e que estão presentes na Serra da Estrela, 

são os seguintes: 
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Habitats naturais e seminaturais constantes do anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005 identificados 

no PNSE, segundo da ficha do sítio da Rede Natura 2000 (ICN, 2006): 

3130   Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea uniflorae e ou da Isoëto-

Nanojuncetea 

3260   Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion  

3270   Cursos de água de margens vasosas com vegetação da Chenopodion rubri p.p. e da Bidention p. p. 

3280   Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e 

Populus alba 

3290   Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion 

4010   Charnecas húmidas atlânticas setentrionais de Erica tetralix 

4020*  Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 

4030   Charnecas secas europeias 

4060   Charnecas alpinas e boreais 

4090   Charnecas oromediterrânicas endémicas com giestas espinhosas 

5120   Formações montanas de Cytisus purgans 

5230*  Matagais arborescentes de Laurus nobilis 

5330   Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

6160   Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta 

6220*  Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 

6230*  Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos siliciosos das zonas montanas (e das zonas 

submontanas da Europa continental) 

6410   Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion caeruleae) 

6430   Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino 

6510   Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7140   Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes 

8130   Depósitos mediterrânicos ocidentais e termófilos 

8220   Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica 

8230   Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310   Grutas não exploradas pelo turismo 

91E0*  Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

9230   Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica 

9260   Florestas de Castanea sativa 

92A0   Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba 

9330   Florestas de Quercus suber 

9340   Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

9580*   Florestas mediterrânicas de Taxus baccata 

Legenda:  * tipos de habitat prioritários 

 

Dentro destes habitats, merecem especial referência os cervunais (6230*), habitat 

prioritário constituído por arrelvados de cervum (Nardus stricta), onde ocorre uma 

importante flora endémica (e.g. Festuca henriquesii, Leontodon pyrenaicus subsp. 

herminicus e Ranunculus abnormis) ou rara (e.g. Alchemilla transiens e Gentiana 

lutea), os zimbrais-anões de Juniperus communis (4060), comunidade arbustiva 

exclusiva do Serra da Estrela com uma pequena área de ocupação acima dos 1.700 m 

de altitude, e as charcas e lagoas permanentes orotemperadas (3130), igualmente 

exclusivas, onde se pode observar flora de distribuição restrita, caso da relíquia 

glaciar Sparganium angustifolium. 

 

De grande importância são também as turfeiras altimontanas (7140), outro habitat 

exclusivo, os sensíveis urzais turfófilos (4010), instalados sobre mouchões ou tapetes 

muscinais, o habitat prioritário de urzais-tojais meso-higrófilos e higrófilos (4020*) e 

os prados dominados por Minuartia recurva subsp. juressi e Festuca summilusitana 

(6160), exclusivos dos afloramentos graníticos convexos do planalto estrelense. 
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De mencionar ainda as comunidades exclusivamente estrelenses de Sedum anglicum 

subsp. pyrenaicum (8230), acantonadas às cotas superiores da Serra, as 

comunidades de montanha de caldoneira (4090) (Echinospartum ibericum), que 

atingem o seu ótimo nesta Serra, os matos de piorno-serrano (5120) (Cytisus 

oromediterraneus, sin. C. purgans auct.), praticamente confinados às vertentes 

orientais, acima dos 1.400 m, onde atingem um elevado grau de cobertura, as 

cascalheiras graníticas de corologia estrelense (8130), onde vegeta flora que, em 

Portugal, é exclusiva do PNSE, e os bosquetes de teixo (Taxus baccata) que, para 

além da Serra da Estrela, se encontram somente assinalados para outro Sítio. 

 

É uma área muito importante para diversas espécies do género Festuca, caso das F. 

summilusitana, F. elegans e F. henriquesii, sendo o único local conhecido para esta 

última. Aqui ocorrem também os briófitos Bruchia vogesiaca e Marsupella profunda 

e as compostas Centaurea rothmalerana, um endemismo estrelense, e C. micrantha 

subsp. herminii. É ainda o local onde se observa o maior número de efetivos de 

Narcissus asturiensis. 

 

• Fauna 

No PNSE ocorrem diversas espécies com estatuto de ameaçadas, segundo o livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal e constantes dos anexos I e II da Convenção 

de Berna. Outras espécies, pelo carácter montanhoso e difícil acesso a grande parte 

da área, mantêm aqui populações mais ou menos estáveis.  

 

Dentro das espécies de mamíferos com particular relevância ecológica, há a 

destacar (ICNB, 2000): 

‐ Toupeira de água - a toupeira-de-água existe de norte a sul do PNSE, mas as suas 

populações encontram-se relativamente rarefeitas. Foi confirmada a sua 

presença no rio Zêzere e nas ribeiras de Alforfa (afluente do Zêzere) e das 

Aldeias (afluente do Mondego). Esta espécie prefere habitats de água corrente e 

não foi encontrada nas lagoas naturais nem nas albufeiras. Existem ainda indícios 

da sua ocorrência em outros locais, nomeadamente na bacia hidrográfica do 

Mondego - rio Mondego (Covão de Santa Maria e Covão da Ponte); afluente da 

ribeira do Alvoco (Outeiro da Vinha); rio Alva (Sabugueiro); ribeira da cabeça Alta 

(Rapa); ribeira de Linhares (Carrapichana). 

‐ Lontra - ocorre na generalidade do PNSE. Através da observação de vestígios, a 

lontra foi detetada nos principais cursos de água: Mondego, Alva e Zêzere e 

nalguns afluentes destes rios. A albufeira do Lagoacho, juntamente com a do 

Vale do Rossim, pelo facto de conservarem água e fauna piscícola durante o 

verão, são apontadas como importantes localmente para a manutenção da 

lontra. O rio Zêzere, a albufeira da Lagoa Comprida, a ribeira do Alvoco, a 

ribeira de Beijâmes e a ribeira de Linhares, são destacadas pelas boas condições 

para suportarem populações de lontra, nomeadamente pela disponibilidade de 

água, abrigo e abundância de presas.  
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‐ Coelho-bravo - apresenta uma distribuição generalizada no PNSE. Apesar da 

vegetação natural e o clima não propiciarem um habitat ótimo para o coelho, a 

agricultura de montanha forma um mosaico vegetal que proporciona alimento e 

viabiliza um efetivo populacional considerável. 

‐ Lebre - salvo nalguns locais, a lebre é genericamente pouco abundante. É 

provável que a lebre seja mais frequente nos planaltos acima dos 1.500 m de 

altitude, onde existem zonas abertas com vegetação herbácea que constituem 

um bom habitat para esta espécie. 

‐ Javali - encontra-se amplamente distribuído no PNSE. Frequenta quase todo o 

tipo de habitats e desloca-se até altitude elevadas.  

‐ Raposa - apresenta uma distribuição generalizada, incluindo as zonas de altitude 

superior a 1.500 m.  

‐ Gato bravo – existe evidência da existência desta espécie em vários locais da 

serra, sendo referida a sua existência na zona da Quinta de Belarteiro, onde o 

Mondego apresenta vertentes íngremes, com algumas escarpas xistosas, existindo 

um azinhal antigo com estrato arbustivo denso. 

‐ Lobo - terá tido uma ocorrência esporádica na área do PNSE até cerca de 1986. 

As razões da rarefação do lobo, à semelhança do que acontece na generalidade 

do país, são sobretudo devidas à perseguição movida pelo homem e à falta de 

presas selvagens.  

‐ Morcegos - o tipo de abrigo mais frequente no PNSE são as minas-de-água, 

embora as minas de extração de minério abandonadas acolham também diversas 

populações destas espécies. 

 

A avifauna constitui o grupo mais representativo do PNSE, sendo de destacar a 

presença de 151 espécies, sendo 60 alvo de medidas de conservação a nível nacional 

e europeu. As espécies consideradas como presentes na Serra da Estrela pertencem 

a 17 Ordens distintas, cerca de 77% de todas as Ordens presentes na avifauna 

nacional. A ordem mais comum é naturalmente a dos passeriformes com 92 espécies 

identificados. Das espécies presentes, os estudos realizados apontam para que 91 

sejam nidificantes e 16 invernantes. A Serra da Estrela serve ainda de passagem a 

cerca de 17 espécies de aves. 

 

Das espécies com nidificação provável na Serra da Estrela, merecem destaque a 

águia real, a águia calçada, a águia-de-Bonelli, a águia-cobreira, o milhafre-preto, o 

peneireiro-das-torres e o borrelho-pequeno-de-coleira. De entre as espécies 

invernantes destacam-se a ferreira-alpina, o melro-de-peito-branco, escrevedeira-

amarela ou o tentilhão-montês que estão claramente associadas a habitats situados 

a grande altitude, sendo muito pouco comuns no resto do país. 

 

Em relação à herpetofauna, observou-se alguma diferenciação na distribuição de 

espécies, de acordo com a altitude, sendo as áreas do Planalto Central consideradas 
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as mais importantes do ponto de vista destas espécies, bem como as zonas a norte e 

a oeste da lagoa Comprida, e a envolvência do Covão da Ametade.  

 

Em relação aos anfíbios, no Planalto Central são abundantes o sapo-corredor, o 

sapo-parteiro, a rela, bem como a rã-verde. Destas espécies, a rã-verde encontra-se 

amplamente distribuída por todo o PNSE, enquanto que as outras são mais 

abundantes em altitude. O sapo-corredor e o sapo-comum apresentam distribuições 

complementares. O sapo-corredor aparece nas zonas mais altas e o sapo-comum nas 

mais baixas. O sapo-corredor, o sapo-parteiro e a rela vivem em habitats terrestres, 

apresentando uma relativa independência de águas, à exceção da fase de 

desenvolvimento larvar. No Planalto Central, são particularmente importantes os 

charcos para a reprodução destas espécies de anfíbios. A rela concentra-se em 

grande número, junto aos charcos na época de reprodução que se centra no mês de 

julho. A salamandra-lusitânica não ocorre na zona do Planalto Central, devendo 

restringir-se a altitudes inferiores a 1.200 m. 

 

Os répteis, com populações amplamente distribuídas e abundantes na zona do 

Planalto Central, são a lagartixa-de-montanha, o lagarto-de-água, as lagartixas 

(Podarcis sp) e a cobra-lisa-austríaca. A cobra-de-água-viperina é também 

frequente. 

 

Em relação às principais espécies de peixes observadas no PNSE, a truta e o 

Leuciscus sp. são as espécies com maior representatividade. A truta é de todas as 

espécies a que sobe mais a montante nos rios, encontrando-se presente nos cursos 

de água prospetados a partir dos 300 m de altitude. Esta é uma das duas espécies 

mais amplamente distribuídas. Tendo em conta as densidades relativas das espécies, 

pode considerar-se a truta como exclusiva acima dos 1.000 m, dominante entre os 

700 m e os 1.000 m, acompanhante de ciprinídeos entre os 350 m e os 700 m, e 

espécie acessória em locais com altitudes inferiores a 350 m (sector referido 

habitualmente como zona de barbos). O Leuciscus sp. também está presente nos 

cursos de água observados, encontrando-se, no rio Mondego, até aos 1.000 m de 

altitude e não ultrapassando os 700 m no rio Zêzere. 

 

Ocorrem ainda outras espécies como a boga que está presente em todos os rios, com 

exceção da ribeira de Beijâmes e sobe até aos 600 m de altitude, o ruivaco que se 

encontra apenas no rio Alva, onde não ultrapassa os 350 m de altitude; o barbo 

existe no rio Mondego e Alva, onde sobe até 450 m de altitude. Esta espécie é 

descrita como um bom indicador de transição de uma zona de perfil ciprinícola para 

uma zona de perfil salmonícola. A enguia está presente apenas nos rios Mondego e 

Alva até uma altitude de 500 m. A barragem de Castelo de Bode impede que 

espécies migradoras como a enguia, subam para montante, podendo, assim, 

explicar-se a sua ausência no rio Zêzere. É a única espécie migradora encontrada. 
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Assinalam-se como exemplo de locais de desova para a boga e Leuciscus sp., o troço 

do rio Zêzere compreendido entre Quintas de Cabecinho e Vale da Amoreira; para a 

truta o troço do rio Zêzere a montante da albufeira da mini-hídrica e o troço do rio 

Mondego a montante do Covão de Santa Maria.  

 

Pode afirmar-se que, globalmente, os sistemas fluviais do PNSE apresentam um 

grande potencial piscícola, cuja preservação é necessária, nomeadamente, no que 

respeita às áreas utilizadas para a reprodução da ictiofauna e às populações de 

truta. Nas lagoas (Comprida, Vale de Rossim, Viriato e Lagoacho) a comunidade 

piscícola de ecossistemas lênticos é muito pobre.  

 

Zonas de Interesse Biológico 

Os trabalhos de caracterização do POPNSE permitiram a identificação das principais 

Zonas de Interesse Biológico, que deverão ser salvaguardados devido à presença de 

flora ou fauna particulares, pelo interesse da vegetação ou como locais onde é 

possível desenvolver ecossistemas com maior valor ecológico: Planalto Central, 

Planalto de Videmonte, Santinha e Cumeada da Santinha, vale do Mondego - 

Belarteiro, ribeira do Sendão, vale da ribeira de Beijâmes, vales de Loriga e de 

Alvoco, ribeira de Alforfa, cavernas e locais de reprodução de truta. 

 

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 de implantação do projeto, e a área de influência indireta e 

que abrange a sua envolvente mais próxima num raio de cerca de 1,5 km. 

 

• Biótopos/ habitats 

Caracterização dos biótopos/ habitats presentes na área de estudo definida (área 

direta e indiretamente afetada pelas diferentes componentes do projeto).  
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Para a demarcação dos biótopos foi utilizada a cartografia da COS2018, que foi 

atualizada com base em imagens de satélite disponibilizadas pelo DGT (2018), 

serviço WMS, e pelas plataformas digitais (Esri Satellite, Google Earth e Bing Maps), 

e no trabalho de campo realizado em janeiro de 2020, centrado especialmente na 

área afeta ao 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. Foi também consultada a plataforma da Flora-on, sendo 

verificado o elenco referenciado para a quadrícula onde se insere o projeto. 

 

• 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.  

 

Foram consultados os atlas de espécies faunísticas disponibilizados no sítio do ICNF, 

nomeadamente: 

- Atlas dos Anfíbios e Repteis de Portugal 2008 - Loureiro, A. Ferrand de 

Almeida,N. Carretero, M.A. e Paulo, O.S. (eds.) (2008) Atlas dos Anfíbios e 

Répteis de Portugal. 1ª edição, Instituto da Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade, Lisboa, 257 pp. 

- Atlas das Aves Nidificantes 1999-2005 - Espécies Alvo. 

- Atlas das Aves Nidificantes 1999-2005 - Outras Espécies. 

- Atlas dos Morcegos de Portugal Continental 2013 (Rainho, Alves, Amorim & 

Marques (Coord.), 2013). 

- Bencatel, J., Sabino-Marques, H., Álvares, F., Moura, A.E. & Barbosa, A.M. 

(eds.), 2019. Atlas de Mamíferos de Portugal, 2ª edição. Universidade de Évora. 

 

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. 
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- 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 da Diretiva Aves e da Diretiva 

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 

Biogeograficamente, a área de estudo encontra-se inserida na Região Mediterrânica, 

Sub-região Mediterrânica Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica Ibero-atlântica, 

Província Carpetano-Ibérico-Leonesa, Setor Lusitano-Duriense, 2C4 - Superdistrito 

Altibeirense (Costa et al., 2001). 

 

O Superdistrito Altibeirense abrange a falda Este da Serra da Estrela. É uma área 

predominantemente granítica e supramediterrânica de ombroclima sub-húmido. Os 

bosques climatófilos deste Superdistrito enquadram-se no Genisto falcatae-

Quercetum pyrenaicae sendo as suas etapas de substituição melhor observáveis os 

giestais, do Lavandulo sampaioanae-Cytisetum multiflori e os urzais, do Halimietum 

alyssoido-ocymoidis e do Genistello tridentatae-Ericetum aragonensis. 
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Biótopos / habitats 

Os principais biótopos identificados na área de estudo e na área do projeto, 

representados no Quadro 4.12 e na Figura 4.21, são os biótipos florestal (40,4% da 

área de estudo, sendo cerca de 34% correspondente a floresta autóctone ou de 

conservação), agrícola (42%), matos (14%) e artificial (2%, apenas associado ao uso 

urbano). 

 

Quadro 4.12 – Área afeta aos biótopos na área de estudo (raio de 1,5 km). 

Biótopo 
Habitat associado Área de estudo Área do projeto 

Área (ha) % Área (ha) % 

FC - Floresta de conservação  

9260 

9230 

3150+3260+6410+91e0+92e0+6430 

271,0 30,4 0,7 12,4 

F - Floresta  - 89,2 10,0 - - 

SAF - Sistema agroflorestal - 11,2 1,3 - - 

M - Matos 4030 120,8 13,5 - - 

A - Agrícola  369,8 41,5 5,4 87,6 

P - Pastagens 6220 8,9 1,0 - - 

ART - Artificial - 21,0 2,4 - - 

Total 891,8 100,0 6,2 100,0 

 

O biótopo florestal (F) é constituído principalmente por floresta de pinheiro bravo 

(Pinus pinaster) e outras resinosas. Ocorre ainda áreas de floresta de conservação 

(FC) nas quais se integram a galeria ripícola do vale do Mondego, os castanheiros e 

os carvalhos.  

 

É de salientar que imediatamente a su-sudeste da área de implantação do projeto, 

ocorre o designado Souto do Bispo. Na área do projeto ocorre uma faixa destes 

castanheiros. 

 

  

Fotografia 4.5 – Imagens da mata de castanheiros a sudeste do projeto. 
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Figura 4.21 – Biótopos presentes na área de estudo. 
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Figura 4.22 – Habitats presentes na área de estudo. 

 

Salienta-se a presença de espécies invasoras, nomeadamente acácias, que tendem a 

originar a degradação destes habitats. 

 

Verifica-se que na área ocorrem florestas mediterrâneas caducifólias: 

nomeadamente os habitats: 

- Habitat 9260 - Florestas de Castanea sativa. 
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- Habitat 9230 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus 

pyrenaica. 

 

Na parte mais a norte da área de estudo é possível encontrar também áreas 

consideráveis de soutos antigos (habitat 9260), que é um habitat economicamente 

muito importante na região. Existem também soutos parcialmente abandonados, 

que possuem uma estrutura mais fechada, devido ao grande número de árvores 

novas.  

 

No vale do rio Mondego ocorre uma galeria ripícola bem desenvolvida, onde ocorrem 

os seguintes habitats: 3150+3260+6410+6430+91e0+92e0: 

- Habitat 3150 - Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da 

Hydrocharition. 

- Habitat 3260 - Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da 

Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion. 

- Habitat 6410 - Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos 

(Molinion caeruleae). 

- Habitat 6430 - Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos 

montano a alpino. 

- Habitat 91E0 - *Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

- Habitat 92A0 - Florestas-galeria de Salix alba e Populus alba. 

 

No biótopo agrícola (A) ocorrem culturas agrícolas temporárias de regadio e de 

sequeiro, vinhas e olivais, agricultura com espaços naturais e seminaturais e 

pastagens, cujo subcoberto é praticamente inexistente. A vegetação herbácea 

apenas ocorre junto dos caminhos e das áreas não lavradas, com características 

ruderais, por estarem fortemente condicionadas pela ação humana.  

 

A área de implantação do projeto, corresponde a uma zona de socalco, onde ocorre 

agricultura com espaços naturais e seminaturais, pomar com espécies diversas e 

olival. 

 

http://www.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/resource/doc/rn-plan-set/hab/hab-92a0
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Fotografia 4.6 – Vista para os pomares em socalcos e a piscina biológica presentes na área do projeto. 

 

Na área de estudo ocorrem ainda pastagens – arrelvados integradas no habitat 

6220 Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea. 

 

Os matos ocorrem essencialmente na parte sudeste da área de estudo, sobre 

afloramentos rochosos. De acordo com o PSRN2000, encontra-se referenciado com o 

habitat: 4030 Charnecas secas europeias, correspondentes a charnecas e matos das 

zonas temperadas, com ericáceas e tojos. 

 

O biótopo artificial ocorre junto às áreas construídas e aglomerados populacionais 

(ART) e de rede viária. 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. 

 

 

http://www.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/resource/doc/rn-plan-set/hab/hab-6220
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Flora e vegetação 

O elenco florístico na área do projeto e na sua envolvente imediata é apresentado 

no Anexo IV (Quadro 1). 

 

As espécies referenciadas para a área de estudo pela plataforma Flora-on encontra-

se no Anexo IV (Quadro 1-A). 

 

Fauna 

Para a descrição dos recursos faunísticos foram identificadas as espécies existentes 

ou potencialmente existentes nos biótopos identificados na área em estudo 

(Anexo IV, Quadro 2 a 5). Com base no tipo de coberto vegetal, foram identificados 

os vários habitats para a fauna: florestal (F) e floresta de conservação (FC), agrícola 

(A), e espaços em mosaico e agroflorestais (CM), matos (M) e artificial associado 

apenas a áreas urbanas (U). 

 

Atendendo às características do projeto, o estudo incidiu apenas sobre os 

mamíferos, a herpetofauna e as aves locais. Considerou-se que para a ictiofauna e 

os invertebrados aquáticos, potencialmente ocorrente no rio Mondego, se aplica o 

descrito para o PNSE, uma vez que o projeto não tem interferência direta com estes 

grupos faunísticos. 

 

A listagem de espécies potencialmente ocorrentes na área de estudo, de acordo com 

os atlas disponibilizados, para a quadricula NE29, encontram-se incluídas no 

Anexo IV (Quadros 2 ao 5). Nestes quadros, as espécies encontram-se identificadas 

de acordo com o habitat preferencial, verificando-se que predominam as espécies 

caraterísticas do espaço florestal e agroflorestais (Quadro 4.13 e Figura 4.23). 

 

Quadro 4.13 – Identificação dos habitats preferenciais por grupo faunístico. 

 Aves Mamíferos Anfíbios Répteis 

N.º de espécies 80 17 9 10 

F) Florestal 40 11 2 5 

Fg) Floresta galeria 22 5 9 4 

A) Agrícola 28 9 1 4 

P) Pastagens 7 2 1 9 

M) Matos 22 9 1 2 

U) Urbano 15 1 1 1 

CM) Compartimentado 17 1 - - 
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Figura 4.23 – Distribuição dos grupos faunísticos pelos habitats presentes. 

 

As espécies de vertebrados terrestres consideradas como sendo provável a sua 

ocorrência na área de estudo foram agrupadas por estatuto de proteção (ver 

Quadro 4.14). É de salientar que durante o trabalho de campo não foi observada 

qualquer uma destas espécies. 

 

Quadro 4.14 – Número de espécies do elenco faunístico com estatuto de proteção. 

 Aves Mamíferos Anfíbios Répteis 

Estatuto de 

Conservação 

EN 1 - - - 

VU 1 1 - - 

NT 4 1 - - 

LC 70 14 9 10 

DD/NA/NE 3 1 - - 

Convenção 

de Berna 

Anexo II 57 2 - 3 

Anexo III 19 7 3 7 

Convenção 

de Bona 

Anexo I - - - - 

Anexo II 25 - - - 

Diretiva 

Aves/Habitats 

Anexo A-I 6 - - - 

Anexo B-II - 2 - - 

Anexo B-IV - 2 5 3 

Anexo B-V - 1 - 1 

Anexo D 9 2 - - 

N.º total de espécies 80 17 9 10 
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• Avifauna 

Foram consideradas como sendo existentes ou potencialmente ocorrentes na área de 

estudo 80 espécies da avifauna (ver Quadro 2 no Anexo IV), sendo principalmente 

espécies características dos biótopos florestais, seguidas de espécies características 

dos 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. Sendo também representativo o número de 

espécies associadas à floresta galeria, nomeadamente no vale do rio Mondego. 

 

De entre as espécies com estatuto de proteção estão referenciadas duas espécies 

com estatuto de “EN - em perigo”, “VU - vulnerável”; e “NT - quase ameaçado”, 

grande parte delas associadas ao meio florestal:  

 

Estatuto conservação Espécie Nome vulgar 

EN - em perigo 
Circus pygargus  Tartaranhão-caçador, Águia-caçadeira 

Neophron percnopterus  Abutre-do-Egipto, Britango 

VU- vulnerável Falco subbuteo  Ógea 

NT - quase ameaçado 

Hieraaetus pennatus  Águia-calçada 

Sylvia conspicillata  Toutinegra-tomilheira 

Lanius senator  Picanço-barreteiro 

Corvus corax  Corvo 

 

Há ainda a destacar diversas espécies abrangidas pela Diretiva Aves e nas 

Convenções de Berna e de Bona: 

- Convenção de Berna – 57 espécies estritamente protegidas (anexo II) e 19 

espécies da fauna protegidas (anexo III). 

- Convenção de Bona – 25 espécies com estado de conservação desfavorável 

(anexo II).  

- Diretiva Habitats / Aves13 - 6 espécie de interesse comunitário cuja conservação 

requer a designação de zonas de proteção especial (anexo A-I) e 9 espécies 

cinegéticas (anexo D). 

 

• Mamíferos 

Na área de influência do projeto são considerados como potencialmente ocorrentes 

17 espécies de mamíferos (ver Quadro 3 do Anexo IV). Dentro destas espécies é 

referenciada uma espécie com estatuto de “VU - vulnerável”, a toupeira-de-água 

(Galemys pyrenaicus), associada às linhas de água e galerias ripícolas, e “NT - quase 

ameaçado”, o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus).  

 

Há ainda a destacar diversas espécies abrangidas pela Diretiva Habitats e na 

Convenção de Berna: 

 
13 Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 
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- Convenção de Berna – 2 espécies estritamente protegidas (anexo II) e 7 espécies 

da fauna protegidas (anexo III). 

- Diretiva Habitats13 – 2 espécies cuja conservação requer a designação de zonas 

especiais de conservação (anexo B-II), 2 espécies que exigem uma proteção 

rigorosa (anexo B-IV), 1 espécie cuja captura ou colheita na natureza e 

exploração podem ser objeto de medidas de gestão (anexo B-V) e 2 espécies 

cinegéticas (anexo D). 

 

De salientar que na área de estudo não se encontra referenciada nenhuma alcateia 

de lobo. O atlas dos morcegos não referencia nenhuma espécie para esta quadricula. 

 

• Anfíbios e répteis 

O número de espécies de herpetofauna (Quadro 4 e 5 no Anexo IV) consideradas 

como provavelmente ocorrentes é de 19 espécies (9 espécies de anfíbios e 10 de 

répteis). No elenco não são apresentadas espécies com estatuto de conservação. 

 

Ocorrem, no entanto, diversas espécies abrangidas pela Diretiva Habitats e na 

Convenção de Berna: 

- Convenção de Berna – 3 espécies estritamente protegidas (anexo II) e 10 espécies 

da fauna protegidas (anexo III).  

- Diretiva Habitats13 – 3 espécies de interesse comunitário que exigem uma 

proteção rigorosa (anexo B-IV) e 1 espécie cuja captura ou colheita na natureza e 

exploração podem ser objeto de medidas de gestão (anexo B-V) 

 

Dado que maioria das espécies deste grupo faunístico apresenta geralmente uma 

clara preferência por habitats aquáticos ou com muita humidade, ou que se 

encontram relativamente próximas de locais com estas características, considera-se 

que existe a probabilidade de ocorrência na área do projeto, associada às levadas e 

mesmo à piscina biológica existente, sendo também provável ocorrerem junto ao 

vale do rio Mondego.  

 

Valor da área de estudo: biótopos / habitats espécies  

A área do projeto insere-se numa área classificada, o PNSE, próximo do seu limite, 

na área de cotas mais baixas. Pelo que os grandes valores ecológicos presentes, 

associados principalmente à altitude, não se encontram presentes na área de 

estudo. 

 

Na área de estudo os principais valores estão essencialmente relacionados com os 

habitats presentes, nomeadamente associados às manchas de castanheiros, 

carvalhos, matos, pastagens e galerias ripícolas. 

 

As áreas de maior valor ecológico afetadas diretamente pelo projeto correspondem 

às manchas de floresta autóctone com castanheiros e carvalhos. 
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4.6. Paisagem 

 

4.6.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Neste ponto é efetuada a caracterização da paisagem da área de implantação do 

projeto e da 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. 

- Unidade da paisagem e suas subunidades. 

- Classificação paisagística (qualidade visual e capacidade de absorção visual da 

paisagem e sensibilidade visual da paisagem). 

 

O objetivo ambiental consiste na preservação das características intrínsecas da 

paisagem. 

 

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 estrutura global. A 

compreensão da paisagem implica o conhecimento de fatores como a litologia, o 

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). 

 

Metodologia geral 

A caracterização da paisagem foi realizada em duas fases, que consistiram numa 

primeira fase na caracterização biofísica da área de estudo. Posteriormente, foi 

verificada a unidade de paisagem abrangida pelo projeto e pela sua área de estudo 

e definidas subunidades visuais (SUP), que serviram de base à valorização 

paisagística da área de estudo. 

 

A área de estudo definida para a análise da paisagem foi a área inserida num raio de 

2,5 km em relação à área de implantação do projeto. Esta área de estudo foi 

escolhida tendo em consideração que se trata de uma área com vistas muito 

fechadas. 
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Fase 1 – Caracterização biofísica 

A caracterização biofísica baseou-se na identificação e análise dos elementos 

morfológicos, com caráter estruturante e funcional na paisagem, e da ocupação do 

território. A análise e representação gráfica foi realizada em ambiente SIG (Sistemas 

de Informação Geográfica), utilizando o software QGIS. 

 

- Análise fisiográfica 

A análise do relevo pretendeu representar os elementos estruturais e físicos que 

definem e descrevem a paisagem, através dos seguintes elementos: 

- Linhas fundamentais do relevo - análise da estrutura principal do relevo (festos e 

talvegues) e dos pontos notáveis da paisagem.  

- Morfologia do terreno, demarcada como base na informação disponibilizada no 

sítio EPIC WebGIS Portugal14, com identificação dos cabeços, vertentes e zonas 

húmidas e massas de água. 

- 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. A 

classificação dos declives depende de diversos fatores, como sejam as 

características da área de estudo, a escala de análise e o tipo de projeto em 

causa, neste caso concreto foi utilizada a seguinte classificação: 

 

Classe de declive (%) Tipo de relevo 

< 5 Plano 

6 - 10 Suave 

11 - 15 Moderado 

16 - 25 Acentuado 

25 - 45 Muito acentuado 

> 45 Escarpado 

 

A análise do relevo teve como base o Modelo Digital do Terreno (MDT) que foi 

originado a partir das curvas de nível e da rede hidrográfica das cartas militares 

n.º 192 e 203, à escala 1:25.000, do IGeoE. 

 

- 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, 

conferindo um caráter mais ou menos artificializado da paisagem. 

 

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 

 
14

 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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disponíveis em plataformas digitais, nomeadamente a DGT (Ortofotomapas 2018 

com resolução de 25 m)15, Google Maps, Bing Maps e ESRI Satellite. 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 (UP) e a definição 

de subunidades da paisagem (SUP) para a área de estudo, tendo posteriormente sido 

realizada a sua classificação paisagística. 

 

- Unidades de paisagem e subunidades da 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, foram definidas subunidades da 

paisagem (SUP) para a área de estudo, tentando identificar e conhecer os padrões 

específicos de organização do território, à escala da análise considerada. Para cada 

SUP foram considerados os elementos constituintes da 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 visual e capacidade de absorção visual na área de estudo, 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, nomeadamente 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: 

 

 
15 http://www.dgterritorio.pt/noticias/ortofotos_2018_de_portugal_continental/, serviço WMS. 

http://www.dgterritorio.pt/noticias/ortofotos_2018_de_portugal_continental/
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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 capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) é uma medida para verificar a 

maior ou menor capacidade de um local 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 

de exposição das componentes da paisagem aos observadores.  

 

Nesta análise foram considerados os potenciais observadores, quer os permanentes 

(nos aglomerados e habitações isoladas) quer os temporários: 

 

Capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) 

Parâmetros de 

visibilidade: 

- Exposição visual ou campo visual 

- Observadores permanentes: aglomerados populacionais e habitações isoladas 

- Observadores temporários: rede viária principal 

 

A localização dos observadores permanentes tem como base a delimitação do tecido 

urbano da COS2018, no qual se elaborou uma grelha de pontos com 75 m de 

equidistância. Para os pontos associados aos observadores permanentes foi 

considerada uma altura média de 1,65 m e um raio de observação de 2,5 km. 

 

A 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. A SVP 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 Muito alta Alta Média Baixa 

Baixa Baixa Baixa Baixa Média 

Média Baixa Média Média Alta 

Alta  Média Média Alta Alta 

     

SVP Baixa Média Alta 

 

Deste modo considera-se que um local com sensibilidade visual baixa é uma 

paisagem que pode suportar alterações, mediante certas restrições próprias do 

local. Por outro lado, um local com uma sensibilidade visual 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 

 

A área de estudo insere-se no concelho da Guarda, na região centro interior – Beira 

Alta, mais especificamente na parte nordeste no andar basal da Serra da Estrela. 

 

1) Caracterização biofísica 

• Análise fisiográfica 

Pela análise da Carta 3 no Anexo I, onde estão representadas as principais linhas de 

relevo, verifica-se que na área de estudo ocorre relevo acentuado a muito 

acentuado, característico do sopé da Serra de Estrela, nomeadamente numa zona de 

encosta/ vertente na margem direita do rio Mondego. Os festos inserem-se em 

cabeços estreitos e os vales das linhas de água secundárias são encaixados. O rio 

Mondego, linha de água principal, tem um sentido aproximado de sudoeste para 

norte. 

 

Analisando a hipsometria (Carta 4 no Anexo I), verifica-se que a altitude na área de 

estudo varia entre os 460 m, no vale do rio Mondego, na parte norte da área de 

estudo, e os 980 m, no cabeço junto ao limite noroeste e oeste da área de estudo. 

Na área do projeto, o terreno desce de sul para norte, com cotas compreendidas 

entre os 657 m e os 566 m. 

 

Uma análise ao nível dos declives presentes (Carta 5), permite verificar que o relevo 

é predominantemente moderado a muito acentuado, sendo mesmo escarpado, 

característico da zona de serra, onde se insere a área de estudo. As áreas mais 

planas ocorrem no vale do rio Mondego e no planalto a sudeste, fora da área do 

PNSE. Na área do projeto, com declives que vão de 3% a >45%, ocorrem socalcos de 

forma a contornar o tipo de relevo existente (ver Fotografia 4.7). 

 

  

Fotografia 4.7 –Socalcos na área de implantação do projeto. 
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Fotografia 4.8 –Pormenor dos socalcos na área do projeto. 

 

• Ocupação do solo 

De acordo com a COS2018 (Carta 6 no Anexo I), complementada com o trabalho de 

campo, na área de estudo predominam as florestas autóctones, com carvalhais e 

castanheiros, essencialmente presente nas zonas mais declivosas, e floresta ripícola 

junto ao rio Mondego. Nos pontos mais altos e declivosos ocorrem matos. Nos vales, 

especialmente o vale do rio Mondego, ocorre a agricultura, e pequenas povoações 

rurais. Os aglomerados presentes na área de estudo são: Quinta da Ponte e Faia, 

Mizarela, Pero Soares, Vila Soeiro, Chãos, Prados e Cubos. 

 

A caraterização mais detalhada do uso do solo encontra-se na alínea 4.4.3 do 

Relatório Síntese do EIA.  

 

1) Caracterização paisagística 

• Unidades de paisagem (UP) 

A área de estudo insere-se na região do Maciço Central (Grupo de Unidades de 

Paisagem – GUP I), predominantemente na Unidade de Paisagem UP62 – “Serra da 

Estrela” (ver Figura 4.24).  
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Figura 4.24 – Unidades de Paisagem. 

 

De acordo com Abreu et al. (2004), a paisagem do GUP A - Entre Douro e Minho é 

caraterizada do seguinte modo: 

 

UP 62 – Serra da Estrela 

Paisagens de montanha com um caráter muito forte e expressivo.  

Uma aproximação à Serra da Estrela faz percebe-la como um imenso bloco escuro e denso que nada revela da 

diversidade de situações que é, na realidade, o que define o seu verdadeiro caráter. 

Distingue-se neste maciço um imenso planalto central de onde partem os mananciais de água que rasgaram 

impressionantes vales como os do rio Mondego e Zêzere, este último tem um troço inicial que é considerado dos 

mais interessantes vales glaciários da europa (vale em U). O facto deste Planalto Central se evidenciar com um 

caráter muito especial (e único no país) a partir dos 1.300-1.500 m de altitude, justifica ter sido considerado uma 

subunidade de paisagem (62A).  

Para além dos horizontes rasgados, das condições climáticas muito agrestes (com um manto de neve que permanece 

durante vários meses), da rocha à superfície e da vegetação escassa e baixa, são inúmeros neste planalto os 

vestígios glaciários que determinam a modelação particular desta paisagem. O Covão da Ametade é um dos 

exemplos mais representativos desta morfologia. 

A distribuição dos usos faz-se através de um zonamento estreitamente relacionado com a altitude e também da 

exposição dominante das encostas. As encostas mais ingremes encontram-se cobertas por pinhal. Ocorrem pastos, 

em zonas de matos e de cervum (Nardum stricta), que são de grande interesse florístico. Os campos de centeio e de 
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UP 62 – Serra da Estrela 

batata, já são raros, subiam até aos 1.500 m, cultivados por agricultores que habitavam em altitudes mais 

confortáveis ou se protegiam nos vales. Os vales agricultados cobrem-se de soutos e pinhais, azinheiras e oliveiras, 

campos de milho e prados de azevém. 

Os matos de altitude, geralmente baixos, formando moitas, traduzem a adaptação aos rigores do clima e às 

caraterísticas edáficas. As espécies dominantes são as urzes, a carqueja, a giesta, a torga, a queiró e o zimbro. Na 

primavera dá-se uma exploração de cor dominada pelos amarelos e pelos rosas. As giestas, de floração branca, 

também compõem este cenário de cores e de cheiros. 

A abundância de recursos que a serra contém explica a existência dos centros urbanos que se organizam na sua 

periferia: a Guarda, erguida num esporão serrano, e a Covilhã, apertada na base ingreme da encosta, são os 

principais aglomerados, mas também outros centros como Gouveia e Seia. Outros aglomerados beneficiam de 

situações abrigadas e desenvolvem-se onde se concentram solos mais férteis. O povoamento raras vezes se 

aproxima de mil metros. À roda de 600-700 m, uma cintura de grandes aldeias envolve a montanha. Os sítios 

preferidos são os vales e o sopé, onde se prática uma economia agrária aparentada com a das terras baixas, assente 

na associação do milho e nos lameiros regados, daí partiram os fundadores de alguns casais dispersos, mais 

elevados, e os trabalhadores que se abrigam em habitações isoladas apenas durante as colheitas.  

A economia serrana continua a estar ligada à criação de ovinos. O queijo da serra deve a sua existência aos 

rebanhos de ovelha bordaleira, que ainda marcam o caráter deste maciço na primavera e verão com o som dos seus 

chocalhos. 

Abrange o PNSE e o Sítio da RN200, que corresponde à mais extensa área protegida portuguesa (cerca de 

101.000 ha). 

Em termos de património construído, sobressaem naturalmente os valores presentes na cidade da Guarda. Para 

além de igrejas e capelas nas povoações, bem como de um reduzido número de castelos (em Linhares e Folgosinho), 

são de referir alguns conjuntos de arquitetura vernacular ainda bem conservados, como é o caso de Linhares e do 

Sabugueiro. 

No que diz respeito a um relativo desordenamento das envolventes de centros urbanos que tiveram expansões 

significativas no passado recente, será de realçar os casos da Covilhã (e suas zonas periféricas desde Tortosendo a 

Teixoso), Guarda, Seia e Gouveia. O caso das Penhas da Saúde também merece algum destaque devido a um 

crescimento sem qualidade que resulta da maior procura turística. 

Os principais produtos classificados como de qualidade pelo Ministério da Agricultura e que se identificam com a 

paisagem serrana são o borrego e o queijo da Serra da Estrela. 

 

Diagnóstico:  

UP com forte identidade resultante tanto das suas caraterísticas naturais, como do seu conteúdo em termos 

histórico e culturais, isto é, a sua capacidade para transmitir informação acerca das atividade e comunidades 

humanas que a foram transformando ao longo do tempo – a pastorícia, a agricultura, a produção florestal e as mais 

recentes indústrias. Esta unidade pode considerar-se, pela sua dimensão e particularidade, como única no contexto 

nacional. 

Os usos são no geral coerentes entre si e adequados às caraterísticas biofísicas presentes. Em alguns casos 

verificam-se problemas, nomeadamente quanto: 

- Às áreas florestais, que têm vindo a aumentar de forma significativa sem os devidos cuidados de ordenamento 

(composição e extensão das manchas florestadas) e gestão dos povoamentos. Os incêndios em matas e matos têm-

se agravado ao longo dos últimos anos. 

- À sobre-exploração das pastagens, apesar do efetivo ovino ter sido reduzido para menos de metade relativamente 

ao início do século passado. 

- À desqualificação urbano-ambiental das cidades e vilas que se encontram na periferia da serra, com expansões 

dispersas, contrariando aptidões biofísicas e/ou não integrando as novas edificações nos sítios (desenho urbano 

existente ou inexistente). 

A “riqueza biológica” é elevada, tanto ao nível florístico como faunístico, incluindo vários endemismos e espécies 

vulneráveis, em perigo ou ameaçadas. 

Está sempre presente neste UP a grandiosidade e profundidade das paisagens, uma forte sensação de altitude, de 

imensidão e, por vezes, de mistério. A Serra da Estrela transmite sensações contraditórias, de aridez e frescura, de 

suavidade e agressividade, encontrando-se paisagens acolhedoras e inóspitas. Em qualquer caso, tais paisagens 

provocarão sempre uma atitude de respeito pelo testemunho que dão da terra e das comunidades humanas que 

viveram em condições especialmente difíceis. 

Fonte: adaptado de Abreu et al. (2004). 

 



 

Orangenível, Lda.  10/07/2020 Caracterização da situação de referência  

 

4-75 

Assim, do ponto de vista paisagístico, a Serra da Estrela destaca-se pelo seu relevo 

majestoso, pelas formas que a erosão caprichosamente esculpiu na rocha e pela 

singularidade notável que constitui o conjunto de testemunhos geomorfológicos 

legados pelos períodos glaciares que afetaram a região (ICNB, 2009).  

 

- Subunidades da paisagem (SUP) 

A análise paisagística da área em estudo resultou da conjugação da caracterização 

biofísica, nomeadamente do cruzamento da fisiografia (Cartas 3, 4 e 5 do Anexo I) e 

da ocupação do solo (Carta 6), permitindo a definição das SUP na área de estudo. 

Foram definidas quatro SUP (Carta 6 do Anexo I), cujas principais características se 

encontram sintetizadas no Quadro 4.15. 

 

Quadro 4.15 – Descrição das subunidades da paisagem. 

Subunidades 

da paisagem 
Descrição geral 

SUP 1 – 

Cabeços a 

oeste 

Zona de cabeço, onde ocorre a área de maior altitude da área de estudo, à cota 985 m, junto ao 

vértice geodésico de Soida.  

Ocupada por matos rasteiros característicos deste tipo de área de altitudes elevadas e da 

presença de afloramentos rochosos. 

Abrange ainda um aerogerador do parque eólico situado na proximidade da área de estudo. 

SUP 2 – 

Encostas 

florestais 

declivosas 

Abrange as encostas da margem direita e esquerda do rio Mondego. Tratam-se de áreas bastante 

declivosas, ocupadas predominantemente por florestas. 

Na margem esquerda ocorrem maioritariamente floresta com carvalhos e na margem direita 

castanheiros e carvalhos.  

SUP 3 - Vale 

do Mondego 

Corresponde ao vale do rio Mondego, com galeria ripícola bem desenvolvida. Área 

essencialmente agrícola, nomeadamente quando o vale é mais amplo, e onde predominam áreas 

de regadios e pastagens. 

Abrange as povoações de Mizarela, Faia, Pero Soares e Vila Soeiro. 

A área do projeto situa-se nesta SUP. 

SUP 4 - 

Planalto a 

este 

Trata-se de uma área de cabeço/ planalto, onde ocorrem predominantemente matos, 

principalmente nas áreas de afloramentos rochosos. 

Esta SUP situa-se fora do PNSE. 

Das povoações presentes salienta-se Chãos, Prados e Cubos. 

Salienta-se ainda a presença da albufeira da barragem do Caldeirão na parte sul desta SUP. 

 

Classificação paisagística 

• Qualidade visual da paisagem (QVP) 

De acordo com as tipologias de uso presentes na área de estudo (COS2018), foram 

atribuídos os valores de qualidade visual apresentados no Quadro 4.16, tendo sido 

posteriormente verificadas as áreas de acordo com ortofotomapas de 2018 (DGT) e o 

trabalho de campo efetuado. No caso da ocorrência de linhas de água, a QVP foi 

ajustada ao valor presente. 

 

Quadro 4.16 – Classificação da QVP por tipologia de uso do solo. 

 Uso do solo (COS2018) QVP 

Territórios 

artificializados 

Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal QVP2 

Tecido edificado descontínuo QVP2 
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 Uso do solo (COS2018) QVP 

Tecido edificado descontínuo esparso QVP2 

Indústria QVP1 

Comércio QVP1 

Instalações agrícolas QVP1 

Outros equipamentos e instalações turísticas QVP2 

Agricultura 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio QVP2 

Vinhas QVP2 

Pomares QVP2 

Olivais QVP2 

Mosaicos culturais e parcelares complexos QVP2 

Agricultura com espaços naturais e seminaturais QVP2 

Pastagens Pastagens melhoradas QVP2 

 Pastagens espontâneas QVP2 

Superfícies 

agroflorestais 

SAF de outros carvalhos QVP3 

SAF de outras espécies QVP3 

SAF de outras misturas QVP3 

Florestas 

Florestas de outros carvalhos QVP3 

Florestas de castanheiro QVP3 

Florestas de espécies invasoras QVP2 

Florestas de outras folhosas QVP3 

Florestas de pinheiro bravo QVP2 

Florestas de outras resinosas QVP2 

Matos Matos QVP3 

Espaços descobertos ou 

com pouca vegetação 

Rocha nua QVP3 

Vegetação esparsa QVP3 

Massas de água  
Lagos e lagoas interiores artificiais QVP3 

Albufeiras de barragens QVP3 

 

O resultado da aplicação desta metodologia encontra-se na Carta 7 e no 

Quadro 4.17. Verifica-se que na área de estudo predominam áreas de qualidade 

visual considerada média (53% da área de estudo) a alta (46% da área de estudo), tal 

como seria de esperar estando grande parte da área integrada no PNSE. As áreas de 

QVP baixa é residual (0,2% da área de estudo). 

 

Em relação às SUP, verifica-se que os principais valores se localizam na área de 

relevo mais acentuado (SUP 1 e SUP2). Na SUP3 ocorre o vale do rio Mondego em 

que a galeria ripícola representa o seu maior valor. Quanto à SUP4, é onde se 

localiza a única área de QVP baixa. A área do projeto situa-se numa área 

considerada de QVP média. 

 

Quadro 4.17 – Classificação da QVP na área de estudo e nas SUP. 

 QVP baixa QVP média QVP alta 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

SUP 1 – Cabeços a oeste - - 36,9 22,9 124,3 77,1 

SUP 2 – Encostas florestais declivosas -  249,8 34,4 476,7 65,6 

SUP 3 - Vale do Mondego - -- 537,7 81,5 122,2 18,5 

SUP 4 - Planalto a este 4,3 0,6 226,2 31,5 488,0 67,9 

Área de estudo 4,3 0,2 1.211,2 53,4 1.050,6 46,4 
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• Capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) 

A capacidade de absorção visual resulta do somatório das “bacias visuais” geradas a 

partir de cada um dos potenciais pontos de observação considerados, obtendo-se 

assim a frequência de observação. Os pontos de observação considerados foram no 

total 115, correspondentes a observadores permanentes, relacionados com o tecido 

urbano, para uma determinada área ou célula (Carta 8 no Anexo I).  

 

Foi realizada a simulação da “bacia visual” dos pontos de observação definidos, 

tendo-se verificado que ocorrem no máximo 67 potenciais observadores de uma 

determinada célula. Deste modo, de acordo com o número de potenciais 

observadores presentes, foi realizada uma classificação da CAVP das células 

(Quadro 4.18). 

 

Quadro 4.18 – Classificação da capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP). 

N.º de potenciais observadores numa célula CAVP 

0-10 Muito alta 

11-20 Alta 

21-40 Média 

41-67 Baixa 

 

O resultado da aplicação desta metodologia encontra-se na Carta 8 no Anexo I e no 

Quadro 4.19.  

 

A área de estudo apresenta uma capacidade de absorção visual predominantemente 

muito alta (52% da área) a alta (39% da área), derivado do reduzido número de 

observadores sensíveis e do tipo de relevo presente.  

 

Em relação às SUP verifica-se que as áreas com CAVP média a baixa ocorrem 

essencialmente na SUP4 e SUP3. A SUP 1 também apresenta uma área 

representativa de CAVP média pela sua localização na encosta oposta à localização 

dos observadores. A área que no geral apresenta uma maior CAVP é a SUP3, em que 

99,6% apresentam uma CAVP muito alta a alta. A área do projeto situa-se numa área 

considerada de CAVP alta e muito alta. 

 

Quadro 4.19 – Classificação da capacidade de absorção visual (CAVP) na área de estudo e nas SUP consideradas. 

 CAVP muito alta CAVP alta CAVP média CAVP baixa 

Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha) 
% 

SUP 1 – Cabeços a oeste 70,3 43,8 58,5 36,4 31,8 19,8 - - 

SUP 2 – Encostas florestais declivosas 328,7 45,3 354,0 48,7 43,5 6,0 - - 

SUP 3 - Vale do Mondego 342,7 51,9 314,5 47,7 2,5 0,4 - - 

SUP 4 - Planalto a este 434,8 60,6 147,5 20,6 108,7 15,2 26,1 3,6 

Área de estudo 1.178,3 52,0 874,6 38,6 186,4 8,2 26,1 1,2 
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• Sensibilidade visual da paisagem (SVP) 

A análise da sensibilidade visual (Carta 9 e Quadro 4.20) permite verificar que 

grande parte da área de estudo apresenta uma sensibilidade visual baixa (70% da 

área) e média (24% da área), associada essencialmente ao reduzido número de 

observadores e do tipo de relevo que confere um elevado confinamento visual, 

apesar dos valores visuais presentes. 

 

Em relação às SUP, considera-se que a área com maior área de SVP baixa é a SUP3, 

nomeadamente na parte mais a norte, onde ocorrem as maiores áreas humanizadas, 

e a área com SVP baixa inferior é a SUP1. Por outro lado, a área que apresenta 

maior valor de SVP alta é a SUP1 e a com menor área é a SUP3. O projeto situa-se 

numa área considerada de SVP média a baixa. 

 

Quadro 4.20 – Classificação da SVP na área de estudo e nas SUP consideradas. 

 SVP baixa SVP média SVP alta 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

SUP 1 – Cabeços a oeste 7,0 4,3 131,9 82,2 21,6 13,5 

SUP 2 – Encostas florestais declivosas 122,1 16,8 573,0 78,9 31,1 4,3 

SUP 3 - Vale do Mondego 288,5 43,7 370,9 56,2 0,3 0,0 

SUP 4- Planalto a este 129,4 18,1 501,1 69,9 86,3 12,0 

Área de estudo 1577,2 69,7 547,0 24,2 139,3 6,2 

 

 

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 manter a qualidade do ar de forma a não prejudicar a 

qualidade de vida das populações. 

 

4.7.2.   Metodologia 

 

Para a caracterização da qualidade do ar, a nível regional, foram consultados o 

Relatório da Qualidade do Ar na Região Centro 2017 (CCDR-C, 2018) e os dados de 

qualidade da estação de monitorização mais próxima da área do projeto (QualAr). 

Foi ainda analisada a informação sobre fontes de poluentes atmosféricos do Registo 

Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes, disponibilizado pelo Sistema 
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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 e os potenciais recetores 

sensíveis. 

 

A estimativa das emissões de poluentes atmosféricos no concelho onde se localiza o 

projeto teve por base os dados do relatório “Emissões de Poluentes Atmosféricos por 

Concelho 2017” (APA, 2019). 

 

4.7.3.   Caracterização de base 

 

A área do projeto encontra-se inserida na zona “Centro Interior”, área com 

características homogéneas em termos de qualidade do ar, ocupação do solo e 

densidade populacional. Esta zona está dotada de duas estações de monitorização 

de fundo da qualidade do ar – a estação rural regional de Fornelo do Monte (a 67 km 

a oeste da área do projeto) e a estação rural regional do Salgueiro (Fundão) (a 

36 km a sul da área do projeto). Para avaliar a qualidade do ar na área de estudo 

serão analisados os dados de ambas as estações da zona Centro Interior 

(Quadro 4.21). 

 

Quadro 4.21 – Poluentes e data de início de funcionamento das estações de monitorização. 

Poluente Símbolo Fornelo do Monte Salgueiro 

Monóxido de Azoto NO 04-11-2005 01-08-2003 

Dióxido de Azoto NO2 04-11-2005 01-08-2003 

Óxidos de Azoto NOX 04-11-2005 01-08-2003 

Ozono O3 04-11-2005 01-06-2003 

Dióxido de Enxofre SO2 04-11-2005 (*) 01-06-2003 

Partículas <10 µm PM10 04-11-2005 01-06-2003 

Partículas <2,5 µm PM2,5 - 14-05-2004 

Nota: (*) Este parâmetro deixou de ser monitorizado a 19-03-2014. 

 

Com base no Relatório da Qualidade do Ar na Região Centro 2017 (CCDR-C, 2018), 

apresenta-se em seguida a análise dos resultados obtidos nas estações consideradas. 

 

As estações de monitorização não registaram 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, em 2017, 

qualquer ultrapassagem ao limiar de alerta estabelecido para este poluente. No 

entanto, a estação de Salgueiro não dispôs da eficiência mínima legal de recolha dos 

dados. 

 

No que diz respeito ao Dióxido de Azoto, e 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 e não foram registadas excedências ao limiar de alerta. 
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Os níveis críticos para a proteção da vegetação também não foram ultrapassados. No 

entanto, a estação de Fornelo do Monte não dispôs da eficiência mínima legal de 

recolha dos dados. 

 

Relativamente ao Ozono, em 2017 foram registadas ultrapassagens ao Valor Limiar 

de Informação ao Público na estação de Fornelo do Monte. No que se refere ao Valor 

Limiar de Alerta não foram verificadas situações de excedência. A estação de 

Fornelo do Monte também ultrapassou por uma vez em 2017 o Valor Alvo de 

Proteção da Saúde Humana. O Valor Alvo de Proteção da Vegetação não foi 

ultrapassado em nenhuma das estações. No entanto, a eficiência de recolha dos 

dados na estação de Fornelo do Monte foi inferior a 85%. 

 

Relativamente ao Objetivo a Longo Prazo (OLP) para a Proteção da Saúde Humana, 

ambas as estações consideradas registaram um valor superior a 120 µg/m3, isto é, 

ultrapassagem ao OLP, pelo que segundo o disposto no artigo 8º do Decreto-Lei 

n.º 102/2010 é necessário recorrer a medições fixas nas estações. No que diz 

respeito ao OLP para a Proteção da Vegetação ambas as estações registaram 

excedências ao valor estipulado por lei (6.000 µg/m3h). 

 

No que se refere às Partículas em Suspensão (PM10), não foi ultrapassado o valor 

limite para a Proteção da Saúde Humana, quer em termos de número de casos das 

médias diárias superiores a 50 μg/m3, quer em termos de média anual. No entanto, 

a eficiência de recolha dos dados na estação de Fornelo do Monte foi inferior a 85%. 

 

No que se refere às Partículas em Suspensão (PM2,5), nenhuma das estações 

apresentou a taxa de eficiência mínima de recolha de dados. 

 

Índice de qualidade do ar 

Os dados disponíveis revelam que em geral existe uma boa qualidade do ar na região 

Centro Interior (Figura 4.25). Entre 2017 e 2018, apesar de terem sido classificados 

menos dias (356 e 313, respetivamente), verificou-se o aumento do número de dias 

com índice “muito bom” e a diminuição do número de dias com índice “médio”, não 

tendo sido registado em 2018 nenhum dia com índice “fraco” ou “mau”. 
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Fonte: QualAr (2020). 

Figura 4.25 – Índice de qualidade do ar na região do Centro Litoral em 2017 e 2018. 

 

Fontes de poluição 

Em 2017 (APA, 2019), na NUT III Beiras e Serra da Estrela o setor responsável por 

mais emissões de gases com efeito de estufa foi o setor natural (incêndios florestais) 

com 70,9% das emissões de todo o ano. O segundo setor com mais emissões foram os 

transportes rodoviários, responsável por 10,5% das emissões de CO2eq. Além destes, 

os setores mais poluentes em 2017 na NUT III Beiras e Serra da Estrela foram a 

indústria16 (4,4% das emissões de CO2eq) e a pecuária17 (4,2% das emissões de CO2eq). 

 

As instalações que a nível regional constituem as maiores fontes de poluentes 

atmosféricos (SNIAmb, 2020) são escassas na envolvente da área do projeto e 

localizam-se a mais de 25 km (Quadro 4.22). 

 

Quadro 4.22 – Instalações com registo de emissões e transferências de poluentes, em 2016, mais próximas da 

área do projeto. 

CAE principal Estabelecimento 
N.º 

trab. 

Regime de 

laboração 

Distância à área 

do projeto (km) 

01470 – Avicultura 
Exploração Avícola da Regueira 2 

24h/24h 

12 meses 
28,6 (a NW) 

Exploração de Pinhel 4 Outro 29,7 (a NE) 

25610 – Tratamento e revestimento de 

metais 

ALFERAL Anodização e Lacagem 

de Ferro e Alumínio, S.A. 
21 Outro 26,4 (a SW) 

Fonte: SNIAmb (2020). 

 

Em 2017 (APA, 2019), no concelho da Guarda os setores com maiores emissões de 

gases com efeito de estufa foram, para além das emissões naturais com 40,8%, o 

setor dos transportes rodoviários (28,5% das emissões de CO2eq), o setor da 

 
16 Refinação de Petróleo; Combustão Indústria Transformadora; Produção Industrial: Cimento, Cal, Vidro, Ácido Nítrico, 
Outra Química; Ferro e Aço (Siderurgias); Aplicações de Revestimento; Pasta e Papel; Alimentar e de Bebidas; 
Processamento de Madeira; Outra Produção (APA, 2019). 
17 Fermentação entérica; gestão de efluentes pecuários; emissões indiretas – gestão de efluentes pecuários (APA, 2019). 
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indústria16 (9,1% das emissões de CO2eq) e outras fontes de combustão18 (7,1% das 

emissões de CO2eq). 

 

Na envolvente próxima da área do projeto a principal fonte de poluentes 

atmosféricos é o tráfego rodoviário que circula na rede viária local, em particular na 

EN16. O tráfego rodoviário é 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 

Os aglomerados populacionais mais próximos do projeto e na direção dos ventos 

dominantes (do quadrante noroeste e sul; ver alínea 4.8.3) correspondem a Prado e 

Gulifar, ambos a cerca de 1,6 km. O aglomerado de Faia encontra-se a cerca de 

835 m a nor-nordeste, podendo ser influenciado pelos ventos do quadrante sul. 

 

 

4.8.   Clima e alterações climáticas 

 

4.8.1.   Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização do clima e alterações climáticas na zona de influência do projeto, 

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. 

- Balanço do carbono na área do projeto. 

 

O objetivo ambiental é contribuir para a mitigação das alterações climáticas. 

 

4.8.2.   Metodologia 

 

Para a análise do clima da região foram utilizados os valores das normais 

climatológicas da estação mais próxima da área do projeto – a estação climatológica 

da Guarda (IPMA, 2020). 

 

Serão apresentadas as principais alterações climáticas projetadas apresentadas no 

“Plano Intermunicipal de adaptação às Alterações Climáticas da Comunidade 

Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela” (PIAAC-CIMBSE, 2019), onde se insere a 

área do projeto. 

 

Para a caracterização do balanço de carbono na área do projeto foi considerado o 

uso atual do solo apresentado na Carta de Ocupação do Solo de 2018 (COS2018) e a 

 
18 Combustão nos serviços, doméstica, agricultura e pescas (APA, 2019). 
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estimativa das emissões de poluentes atmosféricos, apresentadas no relatório 

“Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho 2017” da APA (2019). Foi ainda 

consultada bibliografia da especialidade para estimar a Produtividade Líquida dos 

Ecossistemas e assim concluir sobre o balanço de carbono na área do projeto. 

 

4.8.3.   Análise climática 

 

A caracterização climática da região em estudo foi efetuada com base nas normais 

climatológicas da estação da Guarda (Lat. 40º31’N, Long. 07º15’W, altura 1.019 m) 

por ser a que se situa mais perto da área do projeto. Os dados analisados 

correspondem às normais climatológicas para o período 1971-2000, e quando 

necessário foram também utilizados os dados do período 1961-1990. 

 

Temperatura do ar 

A temperatura média anual registada no período 1971-2000 na estação da Guarda foi 

de 15,4ºC, com a temperatura média mensal máxima a atingir 19,4ºC em agosto. A 

temperatura média mensal mínima foi de 4,0ºC em janeiro. A evolução dos valores 

médios mensais da temperatura pode ser observada na Figura 4.26. 
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Figura 4.26 – Valores médios mensais da temperatura do ar na estação da Guarda. 

 

Precipitação 

A precipitação média anual observada na estação da Guarda foi de 882,0 mm e 

distribui-se de uma forma irregular ao longo do ano, sendo dezembro o mês mais 

chuvoso, com 141,8 mm. A estação seca é marcada por valores de precipitação 

muito baixos, com destaque para agosto com um valor de 11,0 mm. A Figura 4.27 

representa a variação dos valores médios mensais da precipitação no período 

considerado. 

 



 

Orangenível, Lda.  10/07/2020 Caracterização da situação de referência  

 

4-84 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

(mm)

 

Figura 4.27 – Valores médios mensais da precipitação na estação da Guarda. 

 

Humidade relativa 

O padrão anual de humidade relativa na estação da Guarda registado às 9h e às 18h 

é semelhante, com uma média anual de 77% e 71%, respetivamente. São os meses de 

julho e agosto que apresentam os valores mais baixos, quer às 9h, quer às 18h. Os 

valores mais elevados observam-se de dezembro a fevereiro. A evolução anual dos 

valores médios mensais da humidade relativa pode ser observada na Figura 4.28. 
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Figura 4.28 – Valores médios mensais da humidade relativa na estação da Guarda no período 1961-

1990. 

 

Vento 

O regime de ventos na estação da Guarda caracteriza-se em termos médios anuais 

(Figura 4.29) pela predominância de ventos de sul e noroeste (com uma frequência 

de 22,9%). Estes quadrantes apresentam também as velocidades médias anuais mais 
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elevadas de 19,3 km/h de noroeste e de 18,6 km/h de sul. Os períodos de calmaria 

são insignificantes, registando apenas uma média anual de 0,2%. 

 

Em relação à distribuição dos ventos ao longo do ano, verifica-se que o vento é mais 

forte de noroeste entre os meses junho e dezembro (exceto em outubro) e em 

março, e mais forte de sul entre janeiro e maio (exceto em março). Destaca-se que 

em outubro o vento mais forte sopra de sudeste. Em termos de frequência, nos 

meses de inverno (outubro a janeiro) verifica-se predominância dos ventos de sul, e 

nos restantes meses predominância dos ventos de noroeste. 
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Figura 4.29 – Rosa dos ventos da estação da Guarda no período 1961-1990. 

 

4.8.4.   Vulnerabilidades territoriais com origem nas alterações climáticas 

 

No âmbito da elaboração do “Plano Intermunicipal de adaptação às Alterações 

Climáticas da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela” (PIAAC-

CIMBSE, 2019) foram analisadas as principais alterações climáticas projetadas 

(Quadro 4.23). A área do projeto insere-se nesta Comunidade Intermunicipal, 

partilhando as suas características ambientais e sociais, pelo que se considera os 

resultados aplicáveis à área do projeto. 

 

Quadro 4.23 – Principais alterações climáticas projetadas para a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra 

da Estrela até ao final do século. 

Variável climática Sumário Alterações projetadas 

 

 

Média anual: diminuição da precipitação média anual. 

Precipitação sazonal: diminuição nos meses da primavera e no outono. 

Secas mais frequentes e intensas: diminuição significativa do número 

de dias com precipitação, aumentando a frequência e intensidade das 

secas. 
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Variável climática Sumário Alterações projetadas 

 

 

Aumento dos fenómenos extremos, em particular de precipitação 

intensa ou muito intensa em períodos de tempo curtos sendo ainda 

expectável a ocorrência de tempestades de inverno mais intensas, 

acompanhadas de chuva e vento forte. 

 

 

Aumento da temperatura média anual, em especial das máximas. 

Média anual e sazonal: subida da temperatura média anual e aumento 

significativo das temperaturas máximas no verão e no outono 

promovendo uma diminuição dos dias de geada.  

Dias muito quentes: aumento do número de dias com temperaturas 

muito altas (> 35°C), e de noites tropicais, com temperaturas mínimas 

superiores a 20°C. 

Ondas de calor: ondas de calor mais frequentes e intensas.  

Fonte: PIAAC-CIMBSE (2019). 

 

4.8.5.   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 na análise na Carta de Ocupação do Solo (COS2018) foi possível estimar o 

potencial para sequestro de carbono da área do projeto (Quadro 4.24). Uma vez que 

o cálculo do sequestro do carbono requer informação adicional (idade das árvores, 

densidade de árvores na parcela, altura dominante, área basal, entre outros), 

optou-se por estimar um intervalo de carbono sequestrado em detrimento de um 

valor médio19. 

 

Quadro 4.24 - Área do projeto com potencial para sequestro de carbono e estimativa de sequestro de carbono. 

Usos do solo* 
Área 

Fator de sequestro** 

(t C/ano) 

CO2 sequestrado 

(t CO2/ano) 

(ha) (%) Min. Max. Min. Max. 

Florestas de castanheiro (a) 0,44 7,1% 5,4 8,7 

Florestas de espécies invasoras (b) 0,33 5,3% 5,5 32,0 6,6 38,5 

Olivais 0,046 0,75% 2,0 0,3 

Agricultura com espaços naturais e 

seminaturais (c) 
5,39 86,9% -1,8 7,0 -35,6 138,3 

 
-19,90 185,82 

Notas: (*) Equiparado para efeitos de fator de sequestro a: (a) floresta portuguesa; (b) floresta de eucalipto; (c) pastagens naturais. 

(**) Silva (2010) e Rodrigues et al. (2012). 

 

 
19 Quando a bibliografia apresenta valores diferentes de PLE para o mesmo uso do solo, foi considerado o valor mais 
baixo e o valor mais elevado para o cálculo do intervalo, de entre os valores indicados. 
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Atendendo às emissões registadas em 2017 (APA, 2019) no concelho da Guarda, 

verifica-se que a área do projeto permite sequestrar em média cerca de 0,035% das 

emissões de GEE registadas no concelho, e cerca de 0,046% das emissões de CO2. 

Considera-se este valor significativo, atendendo a que a área do projeto representa 

apenas 0,000087% do concelho da Guarda. 

 

 

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 análise do ambiente sonoro na zona do projeto, foi realizada a caracterização 

acústica da área envolvente do projeto, através da identificação das fontes de ruído 

presentes e da consulta de Estudos de Impacte Ambiental de projetos localizados no 

concelho da Guarda. Foi ainda realizada a análise da suscetibilidade ao ruído da 

área envolvente, através da identificação de potenciais recetores sensíveis. 

 

O mapa de ruído do concelho da Guarda não se encontra elaborado, pelo que não foi 

possível utilizar essa fonte de informação. 

 

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: 

 





 ++=

++

10
10

10
5

10 1081031013
24

1
log10

LnLeLd

denL
, em que: 

 

Ld – Indicador de ruído diurno (das 7 às 20 horas); 

Le – Indicador de ruído do entardecer (das 20 às 23 horas); 
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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 que ser respeitados os seguintes limites (alínea b) do n.º 1 

do art. 11º): 

- Lden ≤ 55 dB(A), e 

- Ln ≤ 45 dB(A). 

 

Nas zonas mistas, têm que ser respeitados os seguintes limites (alínea a) do n.º 1 do 

art. 11º): 

- 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 (n.º 3 do art. 11º): 

- 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 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: 
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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 4.25). 

 

Quadro 4.25 – 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 

 

No interior da área do projeto, os recetores sensíveis permanentes correspondem 

aos moradores da casa principal da propriedade e que são os proponentes do 

projeto. Na envolvente imediata, foram identificados alguns edifícios unifamiliares, 

nomeadamente a cerca de 25 m do limite nordeste e a cerca de 50 m do limite 

sudoeste da propriedade. 

 

Na Figura 4.30 apresenta-se o número de alojamentos existentes por subsecção 

estatística à data dos Censos 2011 (INE, 2012) e a localização dos aglomerados 

populacionais na envolvente da área do projeto, onde se verifica a dispersão 

territorial dos alojamentos neste território. 
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Figura 4.30 – Alojamentos existentes em 2011 por subsecção estatística. 

 

Foram consultados os estudos de impacte ambiental de projetos localizados no 

concelho da Guarda e respetivas campanhas de monitorização. Os projetos mais 

próximos cujos dados foram considerados são os que se listam de seguida e 

encontram-se identificados na Figura 4.31: 

- Parque Eólico do Sincelo, estudo de impacte ambiental de janeiro de 2019 

(Sincelo/2019). 

- Parque Eólico de Prados, campanha de monitorização de abril de 2016 

(Prados/2016) referente ao estudo realizado em julho de 2011. 
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Figura 4.31 – Locais avaliados no âmbito de EIA de projetos localizados no concelho da Guarda. 

 

No Quadro 4.26 apresentam-se os valores dos indicadores Lden e Ln obtidos nos 

estudos considerados e que mostram que são cumpridos os valores limite de 

exposição definidos para qualquer tipo de zonamento acústico. O concelho da 

Guarda não tem estabelecido o zonamento acústico do seu território, pelo que são 

aplicáveis os limites estabelecidos pelo n.º 3 do art. 11º do RGR (ver ponto 4.5.3). 

 

Quadro 4.26 – Verificação do cumprimento do critério de exposição máxima. 

Estudo Ponto 
Distância à área 

do projeto (m) 
Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] Valores limite 

Prados/2016 
P7 1.862,4 39 31 Zona não 

classificada: 

Lden ≤ 63 dB(A) 

Ln ≤ 53 dB(A). 

P10 3.058,7 49 43 

Sincelo/2019 
P5 8.466,8 48 40 

P7 9,185,4 44 37 

 

Considerando que as características da envolvente da área do projeto e localização 

dos recetores sensíveis mais próximos são semelhantes às características dos pontos 

estudados no âmbito dos projetos considerados, assume-se que os níveis sonoros nos 

recetores sensíveis mais próximo da área do projeto são equivalentes aos níveis 

sonoros avaliados em Prados/2016 e Sincelo/2019. 
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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. Assim, foram 

recolhidos os dados estatísticos do concelho da Guarda e da sub-região Beiras e 

Serra da Estrela20 recorrendo ao Instituto Nacional de Estatística (INE). O último 

momento censitário ocorreu antes da última revisão administrativa, pelo que os 

dados são apresentados em conjunto ou em separado, consoante a data da 

informação. 

 

Os dados foram tratados 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 

 

4.10.3.1. População 

 

O concelho da Guarda apresentava, em 2011, uma massa demográfica de 

42.541 habitantes, o que representava 40,7% da população da sub-Região da Beira 

Interior Norte e 18% da sub-região das Beiras e Serra da Estrela, onde se insere. 

 

Relativamente à dinâmica demográfica, verifica-se que entre 2001 e 2011 o 

concelho da Guarda apresentou uma diminuição da população residente, menor que 

a verificada na sub-região onde se insere (Quadro 4.27). No entanto, esta tendência 

 
20 Em 2013, com a alteração das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos a sub-região (NUT III) Beiras e Serra da 
Estrela passou a englobar as sub-regiões da Serra da Estrela, Cova da Beira e Beira Interior Norte, esta última era a que 
abrangia o concelho onde se insere o projeto (INE, 2020). 
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agravou-se entre o Censos de 2011 e a projeção de 2018, com um decréscimo 

populacional que ultrapassa os 8% no concelho da Guarda. 

 

A freguesia onde se localiza o projeto apresenta um efetivo populacional reduzido, e 

com uma acentuada diminuição da população residente entre os últimos momentos 

censitários (Quadro 4.27). 

 

Quadro 4.27 – Evolução da população residente. 

 
População residente (hab) Variação (%) Densidade populacional 

2018 (hab./km²) 2001 2011 2018 2001/2011 2011/2018 

Região Centro 2.348.397 2.327.755 2.216.569 -0,88 -4,8 78,6 

Sub-região da Beira 

Interior Norte 
115.325 104.417 213.326 (*) -9,5 -9,6 (**) 33,8 (*) 

Concelho da Guarda 43.822 42.541 39.103 -2,9 -8,1 54,9 

Freguesia de Faia 279 227 - -18,6 - 22,7 (em 2011) 

Notas: (*) valor correspondente à sub-região das Beiras e Serra da Estrela; (**) foram considerados os dados das NUT que integram a 

sub-região das Beiras e Serra da Estrela em 2011. Fonte: INE (2002 e 2012); INE (2020). 

 

No que respeita à estrutura etária da população residente (Quadro 4.28), no 

concelho da Guarda verifica-se que a classe que mais cresce corresponde à 

população sénior (>75 anos) e a que mais regride é a da população jovem (15-

24 anos), refletindo-se num índice de envelhecimento elevado (152,1 em 2011) 

acima da média regional (163,4). Na freguesia de Faia a situação é semelhante, com 

um maior aumento percentual da população sénior e uma diminuição muito 

significativa de crianças (0-14 anos). O índice de envelhecimento da freguesia de 

Faia é muito elevado (769,2) e superior à média sub-regional (248,9). 

 

Quadro 4.28 – Estrutura etária da população residente. 

 0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos 65-74 anos ≥75 anos 

Concelho 

da Guarda 

2011 13,7% 10,4% 55,1% 9,8% 11,0% 

Var. 01-11 -14,3% -28,0% +3,1% -3,8% +22,9% 

Freguesia 

de Faia 

2011 5,7% 7,5% 42,7% 24,2% 19,8% 

Var. 01-11 -51,9% -5,6% -34,9% +5,8% +36,4% 

Fonte: INE (2002 e 2012). 

 

Outros indicadores socio-populacionais (Quadro 4.29) mostram como o concelho da 

Guarda apresenta valores mais elevados do que a sub-região onde se insere, 

indicando a polarização do concelho neste território. 

 

Quadro 4.29 - Indicadores socio-populacionais nas unidades territoriais onde se insere o projeto. 

 
Beneficiários do RSI 

(2018) 

Desempregados 

(dezembro 2019) 

Médicos por 

1.000 hab (2018) 

Taxa de escolarização 

secundária (2017/2018) 

Região Centro 42.493 41.678 4,9 120,8 

Sub-Região das Beiras 

e Serra da Estrela 

6.394 

(15,0% da região) 

5.897 

(14,1% da região) 
3,5 122,1 

Concelho da Guarda 
1.212 

(19,0% da sub-região) 

1.196 

(20,3% da sub-região) 
6,7 146,1 

Fonte: INE (2012 e 2020) e IEFP (2020). 
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4.10.3.2. Evolução e estrutura da população ativa 

 

No que diz respeito à população ativa (Figura 4.32), verifica-se que na freguesia de 

Faia (bem como na região Centro) a maioria das pessoas trabalhava no setor 

terciário económico, seguindo-se o setor terciário social. No concelho da Guarda 

esta tendência inverte-se. 

 

No concelho da Guarda, o setor secundário chegava aos 20% de população 

empregada, mas na freguesia de Faia este valor é de apenas 12%. O setor primário 

tem uma maior percentagem na freguesia de Faia (7,5%), seguindo-se a sub-região 

da Beira Interior Norte (7,0%). 
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40,0%

50,0%

60,0%

Região Centro Sub-região da Beira Interior 
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Setor primário Setor secundário Setor terciário (social) Setor terciário (económico)
 

Fonte: INE (2012). 

Figura 4.32 – População residente ativa empregada segundo os setores de atividade, em 2011. 

 

No que respeita à taxa de atividade, verifica-se que o concelho da Guarda apresenta 

mais de 47% da população envolvida numa atividade económica (50% dos homens e 

45% das mulheres), valor este acima das unidades territoriais onde se insere. A 

freguesia onde se localiza o projeto apresenta uma taxa de atividade muito baixa e 

inferior às restantes unidades territoriais. 

 

Quadro 4.30 – 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 45,38 49,78 41,35 

Sub-região da Beira 

Interior Norte 
42.794 22.703 20.091 40,98 45,81 36,62 

Concelho da Guarda 20.145 10.148 9.997 47,35 49,94 44,99 

Freguesia de Faia 73 40 33 32,16 42,11 25,00 

Fonte: INE (2012). 
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A comparação da evolução de taxa de atividade e de população residente 

(Quadro 4.31) mostra que a população ativa diminuiu no concelho da Guarda e na 

sub-região da Beira Interior Norte essencialmente devido à redução da população 

residente. Contudo, na freguesia de Faia (bem como na região Centro) a diminuição 

da população ativa ficou a dever-se ao envelhecimento da população, visto que a 

diminuição da população residente foi menor do que a diminuição da população 

ativa. 

 

Quadro 4.31 – Variação percentual da população ativa e da população residente. 

 
Variação da população ativa 

(2001-2011) 

Variação da população 

residente (2001-2011) 

Região Centro -1,1 -0,9 

Sub-região da Beira Interior Norte -8,3 -9,5 

Concelho da Guarda -2,4 -2,9 

Freguesia de Faia -33,6 -18,6 

Fonte: INE (2002 e 2012). 

 

4.10.3.3. Estrutura da atividade económica 

 

A análise do número de empresas segundo a CAE-REV3, em 2018 (Quadro 1 no 

Anexo V), permite constatar que no concelho da Guarda existe um maior número de 

empresas no setor do “Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 

automóveis e motociclos” (G), seguido do setor da “Agricultura, produção animal, 

caça, floresta e pesca” (A) e das “Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 

similares” (M). 

 

Relativamente ao pessoal ao serviço das empresas (Quadro 2 do Anexo V), no 

concelho da Guarda, continua a ser o setor do “Comércio por grosso e a retalho (…)” 

(G) o principal setor, seguido das “Indústrias transformadoras” (C) e dos 

“Transportes e armazenagem” (H). 

 

A análise do volume de negócios (Quadro 3 do Anexo V) indica que as “Indústrias 

transformadoras” (C) foi o setor mais rentável e em conjunto com o “Comércio por 

grosso e a retalho (…)” (G), foram capazes de gerar 62,7% dos rendimentos do 

concelho em 2018. Destaque ainda para o setor dos “Transportes e armazenagem” 

(H), que conseguiu atingir quase 10% do volume de negócios do concelho. 

 

O valor acrescentado bruto (VAB) no concelho da Guarda (Quadro 4 do Anexo V) 

segue a mesma tendência que o indicador anterior, mas com um peso menor do 

setor do “comércio por grosso e a retalho (…)” (G) e passando o setor das atividades 

de “Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e 

despoluição” (E) a ser o terceiro setor com maior VAB, ultrapassando assim o setor 

dos “Transportes e armazenagem” (H). 
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4.10.3.4. Atividades no local e na envolvente 

 

Construções e núcleos populacionais 

A área do projeto localiza-se numa zona rural com poucos edifícios, todos eles 

unifamiliares e anexos agrícolas, nas imediações da povoação de Faia (ver 

Figura 4.33). Os edifícios mais próximos encontram-se a cerca de 25 m do limite 

nordeste do projeto e a cerca de 50 m do limite sudoeste. 

 

 

Figura 4.33 – Edifícios na envolvente da área de implantação do projeto. 

 

O centro da cidade da Guarda localiza-se a sudeste, a cerca de 4,4 km em linha 

reta. 
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Turismo 

De acordo com o Sistema de Informação Geográfica do Turismo (SIGTUR, consultado 

em fevereiro de 2020), a oferta deste tipo de equipamentos na envolvente da área 

do projeto é apresentada na Figura 4.34. 

 

 

Figura 4.34 – Unidades de alojamento turístico, e respetiva capacidade, na envolvente da área do projeto. 

 

No concelho da Guarda existem ainda dois parques de campismo: um localizado a 

18 km a sudoeste da área do projeto, junto à margem do rio Zêzere, na freguesia de 

Valhelhas; o outro localiza-se na cidade da Guarda, a cerca de 4 km a sudeste da 

área do projeto. 

 

Equipamentos 

Os equipamentos mais próximos da área do projeto localizam-se nos aglomerados 

populacionais de Cubo (jardim de infância a 2,2 km), Aldeia Viçosa (extensão de 

Centro de Saúde a 2,5 km) e Maçainhas (jardim de infância a 2,8 km). 



 

Orangenível, Lda.  10/07/2020 Caracterização da situação de referência  

 

4-98 

 

4.10.3.5. Saúde humana 

 

A área do projeto está inserida na Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, que 

agrega os concelhos de Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, 

Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal, Seia, 

Trancoso e Vila Nova de Foz Côa21. De acordo com o Perfil Local de Saúde 2018, a 

ULS da Guarda (Quadro 4.32) apresenta um índice de envelhecimento superior às 

unidades de saúde onde se insere. A taxa bruta de natalidade, bem como o índice 

sintético de fecundidade, também regista na ULS da Guarda o pior desempenho das 

unidades de saúde em análise. 

 

A esperança de vida à nascença é inferior para os homens da ULS da Guarda do que 

para os homens das restantes unidades analisadas, mas para as mulheres da ULS da 

Guarda a esperança de vida à nascença é igual à registada a nível regional e superior 

à média nacional. 

 

Em termos de nascimentos em mulheres em idade de risco (Quadro 4.32), a ULS da 

Guarda apresenta o pior valor para mulheres com menos de 20 anos (3,7), mas o 

melhor valor para mulheres com mais de 35 anos (26,2). 

 

Para os indicadores que constituem os determinantes de saúde, a ULS da Guarda 

tem os valores mais baixos das unidades de saúde estudadas. 

 

Na ULS da Guarda regista-se o valor mais alto de taxa de mortalidade infantil e de 

taxa bruta de mortalidade em relação às restantes unidades estudadas 

(Quadro 4.32). 

 

Quadro 4.32 – Resumo dos principais indicadores de saúde pública na ULS da Guarda. 

 

 
21 https://www.arscentro.min-saude.pt/microsites/psaude2018/PeLS2018_A31.htm 

https://www.arscentro.min-saude.pt/microsites/psaude2018/PeLS2018_A31.htm
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Fonte: Perfil Local de Saúde 2018 da ULS da Guarda. Legenda:  

       

 

A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) da Guarda, localizada na 

cidade da Guarda, é constituída por 16 médicos, 18 enfermeiros, 3 internos, 

14 secretários clínicos e 11 outros profissionais (BI-CSP22, 2020). 

 

Em janeiro de 2020, a estrutura etária dos utentes inscritos na UCSP da Guarda era a 

que se apresenta na Figura 4.35. Esta informação evidencia o nível de 

envelhecimento da população, onde o índice de dependência de idosos atinge os 

38,62%, enquanto o índice de dependência de jovens é de 17,45%. 
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Figura 4.35 – Pirâmide etária dos utentes inscritos na UCSP da Guarda, em janeiro de 2020. 

 

Dos utentes inscritos, quase a totalidade têm médico de família. São 1.743 utentes 

(6,13%) que não têm médico de família, 88 dos quais por opção. Dos utentes 

inscritos nesta unidade de saúde, 6.038 são mulheres em período fértil (15 a 

49 anos). 

 

Em 2018, as principais causas de morte no concelho da Guarda foram, por ordem 

decrescente, as doenças do aparelho circulatório e os tumores (neoplasmas) (ver 

 
22 Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários, consultado em fevereiro de 2020: https://bicsp.min-
saude.pt/pt/biufs/2/20024/2090700/Pages/default.aspx 

https://bicsp.min-saude.pt/pt/biufs/2/20024/2090700/Pages/default.aspx
https://bicsp.min-saude.pt/pt/biufs/2/20024/2090700/Pages/default.aspx
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Quadro 4.33). A seguir a estas, as principais causas de morte foram as doenças do 

aparelho respiratório, outras doenças cardíacas (exceto transtornos valvulares não-

reumáticos e doenças valvulares) e os transtornos mentais e comportamentais. 

 

Quadro 4.33 – Óbitos de residentes no concelho da Guarda e respetiva causa de morte em 2018. 

Causas de morte Guarda (%) 

Algumas doenças infeciosas e parasitárias 0,81 

Tumores (neoplasmas) 22,15 

Tumores (neoplasmas) malignos 21,14 

Tumor (neoplasma) maligno do lábio, cavidade bucal e faringe 1,42 

Tumor (neoplasma) maligno do estômago 2,24 

Tumor (neoplasma) maligno do cólon 2,64 

Tumor (neoplasma) maligno (neoplasma) da junção retossigmoideia, reto, ânus e canal anal 1,02 

Tumor (neoplasma) maligno do fígado e das vias biliares intra-hepáticas 1,42 

Tumor (neoplasma) maligno do pâncreas 0,61 

Tumor (neoplasma) maligno da laringe, da traqueia, dos brônquios e dos pulmões 2,03 

Tumor (neoplasma) maligno da mama 1,22 

Tumor (neoplasma) maligno de outras partes e de partes não especificadas do útero 0,81 

Tumor (neoplasma) maligno do ovário 0,20 

Tumor (neoplasma) maligno da próstata 1,42 

Tumor (neoplasma) maligno do rim, exceto pelve renal 0,81 

Tumor (neoplasma) maligno da bexiga 0,81 

Tumor (neoplasma) maligno do tecido linfático e hematopoético e tecidos relacionados 1,42 

Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários 0,61 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 6,91 

Diabetes mellitus 3,25 

Transtornos mentais e comportamentais 8,33 

Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos 3,25 

Doenças do aparelho circulatório 26,02 

Doenças isquémicas do coração 5,69 

Outras doenças cardíacas (exceto transtornos valvulares não-reumáticos e doenças valvulares) 10,57 

Doenças cérebro-vasculares 5,28 

Doenças do aparelho respiratório 11,38 

Pneumonia 3,86 

Doenças crónicas das vias aéreas inferiores 2,85 

Doenças do aparelho digestivo 4,27 

Úlcera gástrica, duodenal, péptica de localização não especificada e gastrojejunal 0,20 

Doenças crónicas do fígado 0,81 

Doenças da pele e do tecido celular subcutâneo 0,41 

Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo 0,81 

Doenças do aparelho geniturinário 2,64 

Doenças do rim e ureter 2,03 

Algumas afeções originadas no período perinatal DC 

Malformações congénitas do sistema nervoso DC 

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório não classificados em 

outra parte 
7,52 

Outras mortes súbitas de causa desconhecida, mortes sem assistência, outras causas mal 

definidas e as não especificadas 
3,86 

Causas externas de lesão e envenenamento 4,88 

Acidentes 2,24 

Acidentes de transporte 1,02 

Quedas acidentais 0,61 

Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente 0,81 

Lesões em que se ignora se foram acidental ou intencionalmente infligidas 1,83 
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Notas: DC – dado confidencial. As seguintes causas de morte não registaram óbitos em 2018 – tuberculose, infeção meningocócica, 

doenças pelo vírus da imunodeficiência humana, hepatite viral, tumor (neoplasma) maligno do esófago, melanoma maligno da pele, 

tumor (neoplasma) maligno do colo do útero, transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, dependência de drogas 

(toxicomania), meningites (exceto infeção meningocócica), gripe (influenza), asma e estado de mal asmático, artrites reumatóides e 

artroses, complicações da gravidez, parto e puerpério, malformações congénitas, deformidades e anomalias cromossómicas, 

malformações congénitas do aparelho circulatório, síndrome de morte súbita do lactente, envenenamento (intoxicação) acidental por 

drogas, medicamentos e substâncias biológicas, homicídios e lesões provocadas intencionalmente por outras pessoas. 

Fonte: Adaptado de INE (2020). 

 

 

4.11. Património arqueológico 

 

4.11.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

A caracterização do património arqueológico foi efetuada tendo em vista a 

identificação dos elementos patrimoniais relevantes. 

 

O objetivo ambiental para o património arqueológico é salvaguardar eventuais 

elementos patrimoniais existentes na área do projeto. 

 

4.11.2. Metodologia 

Como trabalho inicial foi realizada uma procura de dados nos sítios da internet de 

pesquisa de património como no SIPA- Sistema de Informação para o Património 

Arquitetónico, Portal do Arqueólogo, base de dados ULISSES. Foi consultado o Plano 

Diretor Municipal da Guarda, bem como efetuado o contacto com o arqueólogo do 

Município da Guarda, na pessoa do Dr. Vítor Pereira, a quem se agradece o apoio 

prestado.  

 

Dado o raio de intervenção ser especificamente o espaço ocupado pelo Parque de 

Campismo, a Área de Estudo (AE) foi restringida aos seus terrenos, 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 a área correspondente à freguesia de Faia.  

 

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), que estabelece as bases 

da política e do regime de proteção e valorização do património cultural. Acha-se 

ainda de acordo com o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei 

n.º 164/2014, de 4 de novembro), do Decreto-Lei n.º 126/2011 de 29 de novembro, 

do Decreto-Lei n.º 78/2019, de 5 de junho, Portaria n.º 223/2012, de 24 de julho, 

alterada e republicada pela Portaria n.º 263/2019, de 26 de agosto, Despacho 

n.º 11142/2012, alterado pelo Despacho n.º 2952/2018, Despacho n.º 414/2020 de 

13 de janeiro, Decreto-Lei n.º 114/2012, de 25 de maio, Decreto-Lei n.º 115/2012, 

de 25 de maio, e Portaria n.º 227/2012, de 3 de agosto. 
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Relativamente ao trabalho de campo, foi realizada uma prospeção nas áreas 

possíveis de aceder. Este procedimento consiste na observação direta do terreno 

que deverá ser percorrido, seguindo o método field walking, auxiliado pela leitura 

da Carta Militar de Portugal (escala 1:25.000), folhas n.º 192 e 203, e pela fotografia 

aérea do Google Earth® (2019). 

 

4.11.3. Caracterização de base 

 

Os vestígios mais antigos do povoamento humano no concelho da Guarda, reportam-

se ao tempo do paleolítico, como o biface recolhido em Cairrão, Guarda (Rodrigues, 

2000). 

 

Do assentamento das épocas do Neolítico e Calcolítico, é conhecida a Mamoa de 

Orca do Paiol, na União de Freguesias de Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiros, bem 

como as manchas de ocupação detetadas durante um acompanhamento 

arqueológico, de Ladeira I e Ladeira II, onde se observaram vestígios como cerâmica 

manuais, de pastas grosseiras. 

 

Um pouco por todo o concelho são conhecidos os castros ou povoados fortificados, 

como o Monte Verão/ Pedra Agudas na Aldeia Viçosa, o de Santo Antão em 

Videmonte, o de Castelos Velhos na Guarda, o de Cabeço das Fráguas em Benespera, 

e o castro de Tintinolho em Faia (Monumento Nacional por Decreto n.º 136 DG, de 

23 de junho de 1910). Todos eles revelaram vestígios de uma ocupação que assenta 

desde a Idade do Bronze Final, prolongando-se até à romanização ou até à Alta 

Idade Média, como o de Castelos Velhos. 

 

São ainda conhecidos inúmeros vestígios da ocupação romana no território deste 

concelho, destacando-se as estruturas habitacionais, detetadas em 1951, junto à 

Capela românica de Senhora de Mileu (Monumento de Interesse Público por Decreto 

n.º 41 191, DG, I Série, n.º 162, de 18 de julho de 1957). Também se conhece a Villa 

de Vilares em Jarmelo S. Pedro, a Villa de S. Domingos em Benespera, ou a Quinta 

de Prazo I em Gonçalo, o Castro de Barrelas em Famalicão da Serra, sem esquecer a 

vias de comunicação que atravessam o concelho, como os vestígios da calçada que 

ligava Emerita Augusta (Mérida) a Bracara Augusta (Braga).  

 

Guarda recebeu foral do monarca D. Sancho I em 1199, com o objetivo de repovoar 

o concelho, concedendo para isso inúmeras “mercês” aos povoadores (Rodrigues, 

2000). Também se procedeu à refortificação do aglomerado da Guarda, que se 

estendeu durante os reinados de D. Afonso II a D. Dinis.  

 

Guarda terá sido duramente atingida durante a crise do Séc. XIV. A população do 

concelho diminuiu consideravelmente e só aumentou com a chegada dos judeus de 

Castela, que foram o garante financeiro da cidade e envolvente (Rodrigues, 2000). 
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No entanto, foram alvo de perseguição durante séculos, que só terminou em 1773 

quando o Marquês de Pombal manda abolir os atestados de limpeza de sangue e 

queimar os cadastros dos cristãos-novos. 

 

Em 1519, o monarca D. Manuel I concede isenções ficais aos moradores da Guarda 

visando aumentar o seu povoamento. 

 

No final do Séc. XV e inícios do Séc. XVI inicia-se a construção da Sé da Guarda, que 

traz um novo fôlego ao desenvolvimento da cidade (Gomes, 1987). 

 

Durante o Séc. XVII intensifica-se a exploração de estanho nas minas da Guarda. 

 

O concelho da Guarda foi muito afetado pelas invasões francesas. 

 

Apesar da importância histórica, estratégica e militar, devido à proximidade com a 

fronteira de Espanha, nos finais do séc. XIX a cidade da Guarda encontrava-se 

praticamente confinada ao espaço físico definido na época medieval. Durante os 

séculos os seus habitantes não ousaram sair do manto protetor da catedral. As ações 

de fomento de obras públicas e a progressiva modernização das infraestruturas 

vieram traduzir uma maior proximidade com a metrópole e um maior 

desenvolvimento da região. Assim, em 1882 é inaugurada a linha do caminho de 

ferro da Beira Alta e em 1899, Guarda começa a utilizar a energia elétrica, bem 

como a melhoria dos acessos viários (Borges, 2010).  

 

O povoamento mais antigo da freguesia de Faia recua à idade do Ferro, com o 

Castro de Tintinolho, que, pelos resultados das escavações arqueológicas, revela 

uma utilização desde este período, passando pela época romana até à Alta Idade 

Média. 

 

Na freguesia de Faia são merecedores de destaque os seguintes elementos 

arqueológicos e arquitetónicos, ainda que nenhum deles se encontre na AE 

(Figura 4.36): 

- Capela da Sagrada Família/ Capela do Cimo do Povo (?). 

- Casa com Vãos Manuelinos na Faia (?). 

- Casa da Ponte (Séc. XVIII). 

- Fonte em Faia (?). 

- Igreja Paroquial da Faia/ Igreja da Imaculada Conceição (Séc. XIII? /XVI/ XVII/ 

XVIII). 

- Ponte Romana da Faia (Romana?/ Séc. XVII). 

- Quinta da Ponte (Séc. XVII/ XVIII). 

- Quinta da Ponte – jardim formal (Séc. XVI/ XXI). 

- Quinta de S. Mateus (Séc. XVII?/ XIX). 
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- Castro do Tintinolho. Povoado Fortificado. Idade do Ferro, Romano e Alta Idade 

Média - CNS: 753 (Monumento Nacional por Decreto n.º 136, DG de 1910). 

- Tintinolho/ Via Colimbriana. Via. Romano, Idade Média- CNS: 6828. 

- Quinta de Cima. Sepultura. Alta Idade Média (CM Guarda - 168). 

- Quinta da Portela. Estrutura. Indeterminado (CM Guarda - 180). 

- Quinta das Corujas. Achado Isolado. Romano (CM Guarda - 181). 

- Quinta do Cruzeiro. Achado Isolado. Romano (CM Guarda - 182). 

- Quinta do Engenheiro 1. Povoado. Alta Idade Média (CM Guarda - 183). 

- Quinta do Engenheiro 2. Necrópole. Alta Idade Média (CM Guarda - 184). 

- Cruz da Faia 1. Estrutura. Contemporâneo (CM Guarda - 193). 

- Calçada da Ramalhosa 1. Calçada. Indeterminado (CM Guarda - 146). 

- Calçada da Ramalhosa 2. Calçada. Indeterminado (CM Guarda - 195). 

- Faia. Estela. Idade Média (CM Guarda - 203). 

- Quinta da Coitada. Calçada. Indeterminado (CM Guarda - 202). 

- Ribeiro dos Quentes. Sepultura. Alta Idade Média (CM Guarda - 196). 

 

A prospeção da AE não revelou nenhum vestígio arqueológico, associado ao facto de 

toda a área já ter sido revolvida para instalação das próprias estruturas afetas ao 

Parque de Campismo ou até relacionadas com trabalhos agrícolas. 

 

Não foram observadas Ocorrências Patrimoniais na Área de Estudo. 

 

No Anexo VI apresenta-se o registo fotográfico da Área de Estudo e a Ficha de Sítio. 
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Figura 4.36 – Implantação dos sítios arqueológicos na envolvente da AE. 

 

 

4.12. Evolução previsível na ausência do projeto 

 

Uma análise da evolução previsível permite perspetivar que a não concretização do 

projeto implicará que a área manterá as suas características atuais, com a estrutura 

de socalcos. Poderá, no entanto, ocorrer o abandono da propriedade ou a sua 

conversão para uma prática agrícola mais intensiva. 
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5 Impactes ambientais  

 

 

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 construção e 

funcionamento.  

 

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: 

 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. 

 Consulta de EIA de projetos semelhantes. 

 

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 construção 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Obras de construção civil 

• Transporte de pessoas e materiais 

Ao nível da geomorfologia, os possíveis impactes associados às obras de construção e 

consequente instabilidade de taludes são muito reduzidos e restritos às áreas das 

estruturas a construir (receção e instalação sanitária de apoio à área de tendas 

convencionais). Trata-se de um impacte negligenciável na geomorfologia, dado que 

as áreas afetadas já se encontram aplanadas. 

 

Assim, não se prevê que o substrato geológico tenha qualquer perturbação 

decorrente da fase de construção. Os recursos minerais também não serão afetados, 

pelo que o impacte na geologia é nulo. 

 

Fase de funcionamento 

• Presença física do projeto 

• Utilização e ocupação turística 

• Manutenção das plataformas e dos espaços verdes 

• Transporte de pessoas e bens 

A presença de socalcos permite a estabilização do terreno, pelo que se considera o 

impacte decorrente da presença do projeto e do seu funcionamento negligenciável. 

No entanto, é necessário garantir a manutenção dos taludes e a eventual correção 

de situações de instabilidade.  

 

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. 
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Quadro 5.1 – Síntese dos impactes do projeto na geomorfologia e geologia. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção  

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Obras de construção civil 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negligenciável 

Fase de funcionamento  

- Presença física do projeto 

- Utilização e ocupação turística 

- Manutenção das plataformas e dos espaços verdes 

- Transporte de pessoas e bens 

Negligenciável 

 

5.2.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

- Efetuar a manutenção dos taludes e a eventual correção de situações de 

instabilidade. 

 

 

5.3. Recursos hídricos subterrâneos 

 

5.3.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de construção 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Obras de construção civil 

• Transporte de pessoas e materiais 

Os trabalhos de construção previstos ocorrerão no interior da propriedade e 

ocuparão uma área reduzida (68,98 m2) e já humanizada, afeta ao uso agrícola. 

Trata-se, portanto, de áreas já perturbadas, pelo que as ações de obra não deverão 

introduzir um decréscimo significativo da infiltração da água no subsolo, nem a 

afetação dos sistemas aquíferos presentes. Deste modo, considera-se que o impacte 

nos recursos hídricos subterrâneos é negligenciável.  

 

Na fase de construção, os riscos de contaminação da água subterrânea devem-se a 

eventuais descargas de produtos contaminantes (derrames de óleos e combustíveis, 

betonagens, etc.). A circulação de maquinaria afeta à obra poderá causar problemas 

devido a derrames acidentais de óleos e combustíveis, levando à potencial 

contaminação das águas subterrâneas. Nestes casos são originadas alterações na 

hidroquímica aquífera, devido à água recarregante poder sofrer contaminações 

provenientes de lixiviados, materiais de construção ou derrames acidentais de óleos 

e lubrificantes. A probabilidade de ocorrência de situações de contaminação das 

águas subterrâneas pode, todavia, ser substancialmente reduzida através da 

implementação de medidas de minimização durante a fase de obra. 
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A rede de levadas na propriedade não deverá ser afetada, uma vez que o acesso à 

estrutura a construir, que se localiza no interior do Parque (instalação sanitária; 

n.º 9 da Carta 2 do Anexo I), não interseta nenhuma destas estruturas. 

 

Como resultado do funcionamento do estaleiro são produzidas águas residuais 

domésticas provenientes das instalações sanitárias. Estima-se um volume de águas 

residuais de cerca de 0,18 m3/dia, que terão como destino as fossas séticas já 

existentes na propriedade, cujo efluente tratado é descarregado no solo. 

 

Considera-se que a fase de construção se traduz num impacte na qualidade da água 

subterrânea negativo, indireto, de magnitude reduzida, provável, temporário, 

reversível e local. Tendo em consideração o reduzido volume de trabalhos previstos 

e considerando a adoção das medidas de minimização propostas, considera-se o 

impacte de baixa significância. 

 

Fase de funcionamento 

• Presença física do projeto 

A área impermeabilizada associada à presença das estruturas do Parque de 

Campismo será de 363,53 m2 (0,72% da área da propriedade). As áreas a construir, 

com 68,98 m2 (0,34% da propriedade), traduzem-se num acréscimo de cerca 19% da 

área impermeabilizada. Trata-se de uma afetação muito reduzida, que não irá 

provocar qualquer alteração na taxa de infiltração da precipitação no terreno. O 

sistema aquífero não será assim afetado, sendo o impacte considerado 

negligenciável. 

 

• Utilização e ocupação turística 

• Manutenção das plataformas e dos espaços verdes 

• Transporte de pessoas e bens 

Na fase de funcionamento, a origem da água para consumo será a atual captação 

(mina) que possui uma licença emitida para um abastecimento de 9 pessoas sem, 

contudo, estabelecer um volume máximo a captar. Considerando a taxa de 

ocupação média de 45%, estima-se a permanência de cerca de 38 pessoas 

(36 utentes e 2 habitantes permanentes) durante o funcionamento do Parque de 

Campismo, o que se traduz num aumento considerável, no entanto limitado aos 

4 meses por ano de funcionamento. 

 

A exploração da água subterrânea para consumo humano poderá assim contribuir 

para o rebaixamento do nível freático local.  

 

Espera-se um impacte negativo nos recursos hídricos subterrâneos, indireto, de 

magnitude reduzida, incerto, permanente, reversível e local. Trata-se de um 



 

Orangenível, Lda.  10/07/2020 Impactes ambientais   

 

5-6 

impacte de baixa significância, uma vez que não se prevê a afetação do recurso (por 

inexistência de pressões significativas sobre o recurso), nem dos usos associados.  

 

A rede de levadas na propriedade não deverá ser afetada, uma vez que a circulação 

rodoviária no interior do Parque de Campismo é restrita aos caminhos existentes e à 

entrada e saída de campistas para carga e descarga de bens. 

 

Estima-se um volume de águas residuais domésticas de cerca de 3,2 m3/dia 

(649,44 m3/ano), que terão como destino as fossas séticas existentes na 

propriedade, uma vez que não existe rede pública de drenagem. As fossas têm um 

volume útil combinado de 24 m3, o que se traduz num tempo de retenção de 

7,5 dias, o que se considera um valor razoável para este tipo de sistema. O efluente 

tratado terá como destino o solo. 

 

A circulação faz-se, em grande parte, em fissuras, podendo a velocidade de 

circulação ser elevada e o poder de filtração do meio reduzido, pelo que os 

aquíferos presentes são bastante vulneráveis a determinados tipos de contaminação. 

Face ao sistema individualizado de tratamento de efluentes existente no Parque, 

considera-se o impacte sobre a qualidade dos recursos hídricos negativo, indireto, 

de magnitude reduzida, provável, permanente, reversível e local. Dada a existência 

de licença válida de utilização dos recursos hídricos para rejeição de águas residuais 

domésticas, da existência de capacidade de retenção do efluente e a manutenção 

adequada dos orgãos de tratamento, considera-se o impacte de baixa significância. 

 

5.3.2. Síntese dos impactes 

 

A concretização do projeto não deverá implicar a degradação da qualidade da água 

subterrânea, nem a afetação dos níveis freáticos, pelo que se considera que é 

cumprido o objetivo ambiental. Assim, considerou-se que os impactes identificados 

apresentam a significância descrita no Quadro 5.2. 

 

Quadro 5.2 – Síntese dos impactes do projeto nos recursos hídricos subterrâneos. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção  

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Obras de construção civil 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância 

Fase de funcionamento  

- Presença física do projeto Negligenciável 

- Utilização e ocupação turística 

- Manutenção das plataformas e dos espaços verdes 

- Transporte de pessoas e bens 

Negativo de baixa significância 
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5.3.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

- O armazenamento de substâncias poluentes deve ser realizado sobre uma bacia 

de retenção estanque, de forma a evitar derrames acidentais de óleos, 

combustíveis ou outros produtos poluentes. Os recipientes devem estar 

claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo. 

- No caso de ocorrer um derrame acidental de combustível ou óleos, a origem do 

derrame deverá ser controlada o mais rapidamente possível e a camada de solo 

contaminada deverá ser removida e enviada para destino final adequado. 

- Todos os resíduos lixiviáveis devem ser armazenados em contentor estanque e 

em local coberto para posterior envio a destino final apropriado, 

preferencialmente a reciclagem. 

- Na área de estaleiro deverão estar disponíveis materiais absorventes para conter 

eventuais derrames de óleos e combustíveis. 

- É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra 

substância poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos, linhas de água, 

levada, ou em qualquer local que não tenha sido previamente autorizado. 

 

Fase de funcionamento 

- Deve ser atualizada a licença de captação de água para o aumento de consumo 

esperado. 

- Assim que a rede pública de drenagem de efluentes esteja disponível, deve ser 

efetivada a respetiva ligação ao Parque de Campismo, desativando os sistemas 

individuais de tratamento. 

- Proceder à limpeza periódica dos órgãos de tratamento das fossas séticas. 

 

 

5.4. Recursos hídricos superficiais 

 

5.4.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de construção 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Obras de construção civil 

• Transporte de pessoas e materiais 

Os trabalhos de construção são muito reduzidos, afetos a 68,98 m2 (0,34% da 

propriedade), não incidindo sobre nenhuma linha de água. As atividades de 

construção não terão assim interferência direta com linhas de água e não se prevê 

qualquer afetação dos recursos hídricos superficiais. Assim, espera-se um impacte 

negligenciável nos recursos hídricos superficiais. 
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Como resultado do funcionamento do estaleiro são produzidas águas residuais 

domésticas provenientes das instalações sanitárias. Estima-se um volume de águas 

residuais de cerca de 0,18 m3/dia, que terão como destino uma das fossas séticas já 

existente na propriedade, cujo efluente tratado é descarregado no solo. 

 

No decorrer das atividades de construção poderão ocorrer derrames acidentais de 

óleos ou outros combustíveis lubrificantes, o que poderá originar a contaminação 

dos recursos hídricos, tendo, contudo, uma probabilidade de ocorrência muito 

reduzida, caso sejam adotadas as medidas de minimização propostas.  

 

A incorreta gestão de resíduos, nomeadamente as condições de armazenagem, 

poderá igualmente acarretar uma potencial contaminação do solo e águas 

superficiais a nível local, pelo que deverão ser implementadas as medidas de 

minimização propostas.  

 

Dada a inexistência de linhas de água no interior da propriedade e o reduzido 

volume de trabalhos de construção civil, considera-se negligenciável o impacte na 

qualidade da água superficial. 

 

Fase de funcionamento 

• Presença física do projeto 

A área do projeto não é atravessada por linhas de água (Figura 5.1), pelo que não 

são esperados impactes diretos sobre a drenagem natural.  

 

Teoricamente, a impermeabilização do solo poderá indiretamente afetar a 

drenagem superficial, decorrente da redução da infiltração da água no solo. No caso 

do projeto em analise, a infiltração será restrita a uma área de 363,53 m2 (0,72% da 

área da propriedade), pelo que não se prevê que ocorram alterações na rede de 

drenagem natural e, portanto, considera-se o impacte negligenciável. 
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Figura 5.1 – Rede hidrográfica na área do projeto. 

 

• Utilização e ocupação turística 

• Manutenção das plataformas e dos espaços verdes 

• Transporte de pessoas e bens 

Estima-se um volume de águas residuais domésticas de cerca de 3,2 m3/dia 

(649,44 m3/ano), que terão como destino as fossas séticas existentes na propriedade 

e o efluente tratado será descarregado no solo. Considerando que o sistema 

individualizado de tratamento de efluentes será mantido em boas condições, que as 

fossas apresentam capacidade para assegurar um tempo de retenção razoável do 

efluente e que não há interferência direta com linhas de água, considera-se o 

impacte negligenciável. 

 

5.4.2. Síntese do impacte 

 

A concretização do projeto não deverá traduzir-se na afetação de usos, nem na 

degradação da qualidade da água, pelo que o objetivo ambiental é cumprido. No 

Quadro 5.3 apresenta-se a significância do impacte nos recursos hídricos 

superficiais. 



 

Orangenível, Lda.  10/07/2020 Impactes ambientais   

 

5-10 

Quadro 5.3 – Síntese dos impactes do projeto nos recursos hídricos superficiais. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção  

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Obras de construção civil 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negligenciável 

Fase de funcionamento  

- Presença física do projeto 

- Utilização e ocupação turística 

- Manutenção das plataformas e dos espaços verdes 

- Transporte de pessoas e bens 

Negligenciável 

 

5.4.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

- Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados na obra devem ser 

armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a 

destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

- É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra 

substância poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos linhas de água, 

levadas, ou em qualquer local que não tenha sido previamente autorizado. 

 

Fase de funcionamento 

- Assim que a rede pública de drenagem de efluentes esteja disponível, deve ser 

efetivada a respetiva ligação ao Parque de Campismo, desativando o sistema 

individual de tratamento. 

- Proceder à limpeza periódica das fossas séticas. 

 

 

5.5. Solo e uso do solo 

 

5.5.1. Metodologia 

 

Para a avaliação dos impactes do projeto foi verificado se são postas em causa as 

características físico-químicas do solo, consideradas significativas na determinação 

da sua vulnerabilidade. A ocorrência de diminuição ou perda da capacidade de uso e 

da sua aptidão foram igualmente avaliadas. 

 

5.5.2. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Obras de construção civil 

• Transporte de pessoas e materiais 
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As ações de obra ocorrerão numa zona muito restrita, com 68,98 m2 (0,34% da 

propriedade), junto a áreas já afetas ao Parque de Campismo, constituindo apenas 

um acréscimo de cerca 19% da área já construída. Estas ações decorrerão numa área 

já humanizada e agricultada (pomares) em socalcos, pelo não se preveem 

movimentações de terras.  

 

Ao nível do solo, associado à obra, teoricamente, poderá ainda ocorrer o seu 

arrastamento, deslizamento, compactação e degradação física, devido à 

movimentação de máquinas e veículos e à alteração do perfil. O efeito negativo 

produzido é mais significativo quando se aliam fenómenos atmosféricos 

(precipitação e vento intensos) com a circulação de maquinaria que, para além de 

promoverem o destacamento das partículas constituintes da camada superficial do 

solo, facilitam o seu arrastamento. No entanto, tendo em consideração o tipo de 

terreno existente e natureza das obras a realizar, considera-se que este efeito terá 

muito baixa probabilidade de ocorrer. 

 

Nesta fase do projeto, como não se preveem movimentos de terras, não se prevê 

que os solos sejam expostos aos fenómenos erosivos, nem deverá ocorrer o 

consequente arrastamento, deslizamento, alteração do perfil, degradação física e 

compactação. Deste modo, apenas na área afeta à obra poderá ser condicionado o 

valor pedológico do solo, reduzindo o seu potencial de uso numa área muito 

reduzida, não condicionando o potencial de uso existente na envolvente. 

 

As atividades de construção não implicam a alteração no uso atual do solo na área 

de implantação do projeto, uma vez que serão construídas em áreas já afetas ao uso 

a que se destinam (equipamento de apoio ao Parque de Campismo). 

 

O impacte destas ações no solo é considerado, por isso, negligenciável. 

 

Tendo em conta as atividades desenvolvidas no estaleiro, bem como a circulação de 

veículos e maquinaria, embora em reduzida magnitude, poderão ocorrer derrames 

acidentais de substâncias poluentes (combustíveis, óleos e outras substâncias 

químicas) associados quer a operações de armazenamento temporário, quer a 

operações de manutenção, e derrame direto com origem nas máquinas e veículos, 

originando a contaminação do solo. Estas ações também originarão a compactação 

dos terrenos, provocando a degradação do solo devido à alteração das suas 

características físicas. 

 

O impacte destas ações no solo será igualmente negligenciável, tendo em 

consideração a reduzida área afeta às obras e à sua tipologia. Deverão, no entanto, 

ser aplicadas medidas cautelares das situações de contaminação do solo. 
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Fase de funcionamento 

• Presença física do projeto 

A impermeabilização do solo origina a redução da infiltração das águas pluviais e a 

alteração do escoamento superficial, podendo originar situações de erosão do solo. 

No entanto, o projeto em análise tem uma área de afetação muito reduzida 

(363,5 m2) e dispersa, em que 81% das estruturas impermeabilizantes já se 

encontram presentes no terreno. 

 

Assim, a área de impermeabilização do terreno é muito baixa (0,72% da área da 

propriedade), pelo que o impacte é considerado negligenciável. 

 

• Utilização e ocupação turística 

• Manutenção das plataformas e dos espaços verdes 

• Transporte de pessoas e bens 

A tipologia e sazonalidade da atividade a desenvolver (4 meses por ano), levam a 

que o funcionamento do projeto tenha pouca possibilidade de originar a 

contaminação do solo, pelo que o impacte é negligenciável. 

 

5.5.3. Síntese dos impactes 

 

A presença do projeto cumpre o objetivo ambiental definido, através da não 

afetação de solo de elevada aptidão. Em resumo, os impactes identificados para o 

solo apresentam a significância indicada no Quadro 5.4. 

 

Quadro 5.4 – Síntese dos impactes no solo e uso do solo. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção  

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Obras de construção civil 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negligenciável 

Fase de funcionamento  

- Presença física do projeto 

Negligenciável 
- Utilização e ocupação turística 

- Manutenção das plataformas e dos espaços verdes 

- Transporte de pessoas e bens 

 

5.5.4. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

‐ Os trabalhos que envolvam escavações deverão ocorrer nos períodos de menor 

pluviosidade, de forma a minimizar a exposição dos solos à erosão hídrica e ao 

transporte sólido. 

‐ Prever, no estaleiro, uma zona impermeável para a manipulação de 

combustíveis, óleos ou outras substâncias poluentes. 
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‐ Interditar a rejeição nos solos de qualquer tipo de efluente produzido na obra. 

‐ Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo deve proceder-se à 

recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto 

absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio a destino final adequado. 

‐ No final das obras, nas áreas que tenham sido utilizadas para estaleiro, deverá 

proceder-se ao revolvimento dos solos, de modo a descompactá-los, 

reconstituindo assim, na medida do possível, a sua estrutura e equilíbrio. 

 

Fase de funcionamento 

‐ É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra 

substância poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos, linhas de água, 

levada, ou em qualquer local que não tenha sido previamente autorizado. 

 

 

5.6. Sistemas ecológicos 

 

5.6.1. Metodologia 

 

A avaliação dos impactes nos sistemas ecológicos foi realizada com base no grau de 

afetação dos biótopos, flora e vegetação e da fauna pelo projeto em análise, 

considerando o seu valor conforme descrito na situação de referência. Desta forma, 

teve-se em consideração o valor e a funcionalidade dos diversos biótopos presentes, 

o grau de afetação dos habitats naturais e a importância da área para as espécies da 

flora e da fauna, tendo em consideração a inserção do projeto no PNSE. 

 

5.6.2. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Obras de construção civil 

• Transporte de pessoas e materiais 

Em relação aos biótopos e à flora e vegetação, os impactes resultantes da fase de 

construção não incidirão diretamente sobre o coberto vegetal, uma vez que 

ocorrerão no interior da propriedade, que apresenta atualmente um uso agrícola e 

outras infraestruturas afetas ao Parque de Campismo. 

 

Decorrente dos trabalhos de construção, não está prevista a desmatação, remoção 

das terras vegetais e dos solos. Quanto ao coberto vegetal existente na envolvente 

do projeto, também não se preveem afetações diretas, nem indiretas. 

 

As ações de obra, que em geral envolvem o movimento de veículos, provocam a 

emissão de poeiras para a atmosfera. A posterior deposição destas poeiras na 

vegetação envolvente (essencialmente castanheiros) provoca uma redução da taxa 



 

Orangenível, Lda.  10/07/2020 Impactes ambientais   

 

5-14 

fotossintética e do metabolismo das plantas, constituindo por isso um fator de 

perturbação temporário na vegetação da envolvente imediata.  

 

Nesta fase está prevista apenas a construção de duas edificações, com uma área de 

68,98 m2 (0,34% da propriedade), constituindo um acréscimo de cerca 19% da área 

já construída.  

 

Em relação à fauna, as ações do projeto na fase de construção não provocam a 

destruição de habitat, nem a diminuição de recursos alimentares e consequente 

afetação da cadeia trófica. O biótopo agrícola é o que será diretamente afetado, 

não devendo ser perturbado o grupo faunístico dos anfíbios e dos répteis. As aves e 

os mamíferos serão eventualmente os grupos faunísticos mais afetados. No entanto, 

esta afetação será minimizada pela elevada mobilidade das aves e pela relativa 

tolerância à perturbação dos mamíferos. 

 

A circulação dos veículos afetos à obra poderá ter como consequência o 

atropelamento de pequenos vertebrados e a perturbação da fauna, originando ainda 

a sua deslocação para outros locais devido ao ruído. Considera-se que esta situação 

será pouco provável, decorrente da dimensão das obras a realizar. 

 

Deste modo, tendo em conta o tipo de obras previstas e o meio em que se inserem, 

considera-se que os valores naturais associados ao PNSE não serão afetados, pelo 

que o impacte nos sistemas ecológicos será negligenciável. 

 

Fase de funcionamento 

• Presença física do projeto 

• Utilização e ocupação turística 

• Manutenção das plataformas e dos espaços verdes 

• Transporte de pessoas e bens 

O funcionamento do Parque de Campismo durante 4 meses por ano, de 15 de maio a 

22 de setembro, com capacidade para 80 utentes, aumentará a pressão humana da 

área. No entanto, trata-se de uma área periférica ao PNSE, onde os principais 

habitats (carvalhais) da envolvente não serão diretamente afetados.  

 

Trata-se de um uso com muito baixa densidade, em que as estruturas se encontram 

dispersas pela propriedade, não existindo assim grande concentração dos utentes. 

 

É apenas de referir que esta pressão humana poderá introduzir um maior risco de 

incêndio, pelo que é importante a adoção e promoção de medidas que evitem este 

tipo de ocorrências. 

 

Os castanheiros, que é a espécie florestal predominante na envolvente ao projeto, é 

uma espécie folhosa que “apresenta uma inflamabilidade moderada a reduzida. No 
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caso das folhosas caducas, este facto é mais evidente devido ao elevado teor de 

humidade das folhas”2. 

 

Nesta fase, os principais impactes na comunidade faunística serão o potencial 

aumento da mortalidade individual, por atropelamento ou por colisão com os 

veículos e a perturbação causada pelo ruído. Assim, prevê-se que os grupos 

faunísticos mais afetados sejam os mamíferos e as aves. No entanto, estas 

perturbações têm muito baixa probabilidade de ocorrer, tendo em consideração a 

localização do projeto, numa zona periférica do PNSE, e o tipo de uso previsto.  

 

A presença do projeto não deverá ter interferência com os recursos naturais na área 

onde se insere, constituindo por isso um impacte negligenciável. 

 

5.6.3. Síntese dos impactes 

 

A implementação do projeto provocará o aumento da artificialização da área muito 

residual, não afetando áreas com valor ecológico, pelo que o objetivo ambiental é 

cumprido. Em resumo, os impactes identificados para os sistemas ecológicos 

apresentam a significância indicada no Quadro 5.5. 

 

Quadro 5.5 – Síntese dos impactes nos sistemas ecológicos. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção  

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Obras de construção civil 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negligenciável 

Fase de funcionamento  

- Presença física do projeto 

Negligenciável 
- Utilização e ocupação turística 

- Manutenção das plataformas e dos espaços verdes 

- Transporte de pessoas e bens 

 

5.6.4. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

‐ Deverá restringir-se a perturbação decorrente do processo construtivo (ruído, 

vibrações e perturbação visual resultantes da operação de máquinas e atividade 

de pessoal) à menor área possível. 

‐ Remover de forma adequada as espécies invasoras que se possam instalar 

espontaneamente, de acordo com as melhores práticas disponíveis (sítio das 

invasoras PT - http://invasoras.pt/). 

 

 

 
2 http://www2.icnf.pt/portal/agir/boapratic/resource/doc/dfci/manual-gestao-combustivel 

http://invasoras.pt/
http://www2.icnf.pt/portal/agir/boapratic/resource/doc/dfci/manual-gestao-combustivel
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Fase de funcionamento 

‐ Todas as espécies vegetais a colocar na propriedade devem ser espécies 

associadas ao uso agrícola ou espécies adaptadas às condições edafoclimáticas da 

região. 

‐ Deverão ser implementadas medidas que garantam a minimização do risco de 

incêndio decorrente do aumento da presença humana, de acordo com a 

legislação em vigor e com as orientações do PMDFCI da Guarda. 

‐ Remover de forma adequada as espécies invasoras que se possam instalar 

espontaneamente, de acordo com as melhores práticas disponíveis (sítio das 

invasoras PT - http://invasoras.pt/). 

 

 

5.7. Paisagem 

 

5.7.1. Metodologia de avaliação dos impactes paisagísticos 

 

Os impactes na paisagem foram descritos e avaliados dando ênfase às ações que 

introduzem alterações ao nível da composição e do caráter da paisagem e que sejam 

geradoras de danos ao nível visual.  

 

A metodologia de avaliação do impacte visual decorrente da implementação do 

projeto desenvolveu-se em duas fases: 

 

1ª fase: Análise de visibilidade resultante da presença do projeto. Nesta simulação 

são identificadas as áreas que veem e são vistas da área do projeto, definindo a sua 

bacia visual. Esta simulação teve como base apenas o relevo, não sendo considerado 

o efeito barreira associado ao uso solo, sendo assim representado o pior cenário. 

 

2ª fase: Avaliação do impacte em função da sensibilidade visual da paisagem da 

área de estudo e da sensibilidade dos observadores às estruturas e ações do projeto, 

segundo parâmetros de natureza paisagística. 

 

Esta avaliação está naturalmente dependente de outros fatores, tais como: 

- A distância a que o observador se encontra do projeto, pois afeta a perceção do 

que é visto, aumentando ou diminuindo a sua sensibilidade ao impacte visual. 

- O contraste visual dado pela diferença existente entre as cores da estrutura em 

causa e o "pano de fundo" contra a qual é observada. Quanto maior for este 

contraste, mais o objeto visado se destacará na paisagem. 

- A presença de outras áreas artificiais, que condiciona a sensibilidade visual dos 

observadores e consequentemente o potencial impacte visual originado pelo 

projeto em análise.  

 

 

http://invasoras.pt/
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5.7.2. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Para a análise da visibilidade foram consideradas as estruturas existentes, que 

apresentam uma altura máxima de 3,8 m. Trata-se das tendas em plataformas, que 

são colocadas antes do início do período de funcionamento anual (15 de maio) e são 

removidas depois de 22 de setembro, e a sala de convívio. Foi também considerado 

um raio de visibilidade de 2,5 km. 

 

Através da análise da simulação da visibilidade (Carta 10 no Anexo I e Quadro 5.6), 

verifica-se que a bacia visual do projeto é reduzida (38,5% da área de estudo), 

localizada essencialmente no vale a norte do projeto e na encosta da margem 

esquerda do rio Mondego (encosta oposta à área de implantação do projeto). 

 

Quadro 5.6 – Área de estudo com potencial visibilidade para o projeto. 

 Visível Não visível 

Área (ha) % da área  Área (ha) % da área  

Área de estudo 872,0 38,5 1.393,3 61,5 

Subunidades da paisagem (SUP):     

SUP 1 – Cabeços a oeste 121,9 75,6 39,3 24,4 

SUP 2 – Encostas florestais declivosas 334,3 46,0 392,2 54,0 

SUP 3 - Vale do Mondego 333,4 50,5 326,6 49,5 

SUP 4- Planalto a este 686,4 95,6 31,4 4,4 

 

O projeto é constituído por estruturas ligeiras, com uso predominante de materiais 

como a madeira e o têxtil. As tendas de cor branca colocadas em plataformas são a 

estrutura mais visível, no entanto, elas encontram-se inseridas próximo de áreas 

florestais, tendo por isso uma exposição visual reduzida (ver Fotografia 5.1), para 

além de permanecerem apenas durante 4 meses do ano. Trata-se por isso de 

estruturas que são pouco visíveis e que introduzem uma alteração visual muito 

baixa. 

 

 

Fotografia 5.1 – Vista geral de uma tenda em plataforma. 
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Fase de construção 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Obras de construção civil 

• Transporte de pessoas e materiais 

A fase de construção é sobretudo uma etapa de desorganização espacial e funcional 

do território, estando as perturbações relacionadas com a introdução de elementos 

“estranhos”, como a área de estaleiro, presença e movimentação da maquinaria, 

materiais de construção, etc. No projeto em estudo, estas perturbações visuais são 

muito pontuais e com pouca visibilidade para o exterior da propriedade. 

 

As ações de obra ocorrerão numa área muito restrita com 68,98 m2 (0,34% da 

propriedade), junto a áreas já afetas ao Parque de Campismo, constituindo apenas 

um acréscimo de cerca 19% da área já construída. 

 

O impacte previsível nesta fase é considerado negligenciável. 

 

Fase de funcionamento 

• Presença física do projeto 

• Utilização e ocupação turística 

• Manutenção das plataformas e dos espaços verdes 

• Transporte de pessoas e bens 

Os impactes na paisagem da fase de funcionamento estão associados às alterações 

derivadas à implantação das estruturas do projeto no terreno. Trata-se, no entanto, 

de estruturas pontuais com muito baixa densidade de ocupação. A área 

impermeabilizada associada à presença das estruturas do Parque de Campismo será 

de 363,53 m2 (0,72% da área da propriedade). 

 

Além disso, estas estruturas são constituídas em parte por materiais naturais 

(madeira e têxteis) e dispersas ao longo da propriedade, o que lhes confere um 

elevado enquadramento no meio onde se inserem. Pode-se mesmo referir que o 

projeto à distância se assemelha a uma quinta agrícola, especialmente nos meses 

em que o Parque de Campismo não se encontra em funcionamento (ver 

Fotografia 5.2). 
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Fotografia 5.2 – Vista aérea da área do projeto. 

 

A presença humana encontra-se restringida a apenas cerca de 4 meses por ano. 

 

Apesar de o projeto se inserir numa área com elevado valor paisagístico (PNSE), 

considera-se que o tipo de implantação no terreno e a sua bacia visual não irão 

interferir com os valores paisagísticos presentes, não levando à sua degradação. 

 

Espera-se um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, certo, temporário, 

reversível e local. Considera-se que o impacte apresenta uma baixa significância, 

devido à elevada capacidade de inserção na paisagem das componentes do projeto. 

 

5.7.3. Síntese dos impactes 

 

A implementação do projeto não diminui a qualidade visual do local onde se insere, 

pelo que o objetivo ambiental é cumprido. Os impactes identificados na paisagem 

apresentam a significância indicada no Quadro 5.7. 

 

Quadro 5.7 – Síntese dos impactes na paisagem. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção  

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Obras de construção civil 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negligenciável 

Fase de funcionamento  

- Presença física do projeto 

Negativo de baixa significância 
- Utilização e ocupação turística 

- Manutenção das plataformas e dos espaços verdes 

- Transporte de pessoas e bens 
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5.7.4. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

‐ Todas as operações realizadas por pessoas ou máquinas deverão ser executadas, 

sempre que possível, dentro do perímetro da obra, de forma a reduzir a 

exposição visual destas ações. 

 

 

5.8. Qualidade do ar 

 

5.8.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de construção 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Obras de construção civil 

• Transporte de pessoas e materiais 

Durante a fase de construção o impacte na qualidade do ar deve-se à emissão de 

poeiras (matéria particulada) com origem nas ações de construção. 

 

A maior parte da matéria particulada emitida por este tipo de fontes, em resultado 

das suas dimensões e massa (menos de 10 μm), sofrem deposição e redução da sua 

concentração no ar ambiente nas primeiras centenas de metros a partir da fonte 

emissora. 

 

O impacte provocado por uma elevada concentração de poeiras em suspensão pode 

fazer-se sentir quer sobre a saúde humana, quer sobre a vegetação e a fauna. A 

emissão de partículas pode ainda influenciar a qualidade do ar a nível regional, 

devido aos fenómenos de transporte das partículas de menores dimensões.  

 

A estruturas do Parque de Campismo já se encontram praticamente todas 

construídas, sendo mínimo o volume de trabalhos de construção previstos nesta 

fase, pelo que não é esperada a emissão significativa de poeiras. 

 

Os recetores sensíveis mais próximos da área do projeto são as habitações 

unifamiliares localizadas a cerca de 25 m do limite nordeste e a cerca de 50 m do 

limite sudoeste da propriedade. 

 

Face ao reduzido volume de trabalhos previstos na fase de construção, é pouco 

provável a degradação da qualidade do ar e a afetação dos recetores sensíveis, pelo 

que se considera o impacte negligenciável. 
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Fase de funcionamento 

• Transporte de pessoas e bens 

A emissão de poluentes atmosféricos na fase de funcionamento resulta do tráfego 

rodoviário gerado pelo funcionamento do Parque de Campismo. A circulação de 

veículos é responsável pela emissão de poluentes atmosféricos característicos do 

tráfego rodoviário, nomeadamente CO, NOx, SO2, COV e partículas. 

 

De acordo com os valores tabelados de geração de tráfego (Institute of 

Transportation Engineers – ITE, 2017) e considerando uma taxa de ocupação média 

durante o funcionamento do Parque de Campismo de 45%, o tráfego gerado em hora 

de ponta será de 5 veículos. Este valor é muito baixo, pelo que se considera 

desprezável no que se refere aos efeitos sobre a qualidade do ar. Assim, considera-

se que o efeito do funcionamento do projeto sobre a qualidade do ar é 

negligenciável. 

 

5.8.2. Síntese dos impactes 

 

A concretização do projeto não deverá implicar a degradação da qualidade do ar a 

nível local, pelo que se considera que é cumprido o objetivo ambiental. Considerou-

se que os impactes identificados apresentam a significância descrita no Quadro 5.8. 

 

Quadro 5.8 – Síntese dos impactes do projeto na qualidade do ar. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção  

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Obras de construção civil 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negligenciável 

Fase de funcionamento  

- Transporte de pessoas e bens Negligenciável 

 

 

5.9. Clima e alterações climáticas 

 

5.9.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de construção 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Obras de construção civil 

• Transporte de pessoas e materiais 

A maioria das estruturas do projeto já se encontram construídas e as que vão ser 

construídas apresentam uma área pequena, pelo que se considera que o projeto não 

irá traduzir-se na perda do potencial para sequestro de carbono desta área. Assim, o 

impacte da fase de construção é considerado nulo, dado que o potencial para 

sequestro de carbono da área da propriedade não será alterado. 
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As obras de construção civil são muito reduzidas, pelo que o impacte associado à 

emissão de gases com efeito de estufa (GEE) com origem nos veículos e máquinas 

não é relevante, traduzindo-se num impacte igualmente nulo. 

 

Fase de funcionamento 

• Presença física do projeto 

• Utilização e ocupação turística 

• Manutenção das plataformas e dos espaços verdes 

• Transporte de pessoas e bens 

A vegetação da propriedade será mantida e preservada, podendo considerar-se que 

o projeto promove a mitigação das alterações climáticas ao preservar um sumidouro 

de carbono. 

 

A emissão de poluentes atmosféricos, nomeadamente de GEE, com origem nos 

equipamentos de confeção de alimentos e aquecimento de águas sanitárias é 

considerada negligenciável. A emissão mais significativa de poluentes atmosféricos 

na fase de funcionamento do projeto resulta do tráfego rodoviário, que se estima, 

na hora de ponta, em 5 veículos. 

 

Dado o reduzido volume de tráfego previsto com o funcionamento do projeto e a 

ausência de outras fontes de poluentes atmosféricos, considera-se o impacte 

negligenciável. 

 

5.9.2. Síntese dos impactes 

 

O projeto prevê a manutenção e preservação da vegetação existente na 

propriedade, pelo que o objetivo ambiental é cumprido, sendo a significância dos 

impactes apresentada no Quadro 5.9. 

 

Quadro 5.9 – Síntese dos impactes do projeto no clima e alterações climáticas. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção  

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Obras de construção civil 

- Transporte de pessoas e materiais 

Nulo 

Fase de funcionamento  

- Presença física do projeto 

- Utilização e ocupação turística 

- Manutenção das plataformas e dos espaços verdes 

- Transporte de pessoas e bens 

Negligenciável 
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5.10. Ambiente sonoro 

 

5.10.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de construção 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Obras de construção civil 

• Transporte de pessoas e materiais 

Na fase de construção, as obras de construção civil, sendo atividades ruidosas 

temporárias, estão afetas ao regime do art.º 14º do RGR. Este artigo determina que 

é proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de 

edifícios de habitação aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 

20 e as 8 horas, na proximidade de escolas durante o seu horário de funcionamento 

e na proximidade de hospitais ou estabelecimentos similares. Esta proibição poderá 

ser ultrapassada, solicitando uma licença especial de ruído ao município onde 

decorrem as obras (art.º 15º do RGR). Assim, para o caso de obras que ocorrem 

apenas durante o período diurno, por força da aplicação dos artigos 14º e 15º do 

RGR, não existe restrição legal relativamente ao nível de ruído máximo que poderá 

ser gerado. 

 

Durante a fase de construção ocorre normalmente um aumento dos níveis de ruído 

no local de implantação do projeto e na sua envolvente próxima, essencialmente 

devido aos trabalhos de construção civil. No caso do Parque de Campismo, a maior 

parte das estruturas já se encontra construída, sendo muito reduzidos os trabalhos 

previstos. 

 

As atividades ruidosas associadas às obras de construção civil são especialmente 

sentidas a curta distância. Devido aos mecanismos de dispersão da energia sonora e 

dado tratar-se de fontes pontuais, a atenuação do ruído é da ordem dos 6 dB(A) por 

duplicação da distância à fonte. 

 

O ruído associado à construção deverá ser mais percetível durante a construção da 

receção e no recetor sensível localizado a nordeste do projeto, por ser o mais 

próximo. Contudo, uma vez que os trabalhos de construção serão muito reduzidos e 

restritos ao período diurno de dias úteis, considera-se negligenciável o impacte 

associado às atividades de construção na área do projeto. 

 

Fase de funcionamento 

• Presença física do projeto 

• Utilização e ocupação turística 

• Manutenção das plataformas e dos espaços verdes 

• Transporte de pessoas e bens 
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O ruído resultante do funcionamento do projeto deve-se essencialmente ao tráfego 

rodoviário gerado pelos utilizadores/ campistas, à utilização das zonas de 

estacionamento e às operações de manutenção de espaços verdes, não estando 

prevista a instalação de equipamentos de tratamento do ar, ventiladores de 

extração ou “chillers”. 

 

Considera-se que o funcionamento do projeto não deverá provocar alterações no 

ambiente sonoro junto dos usos sensíveis localizados na envolvente, dado o reduzido 

tráfego gerado pelo funcionamento do projeto. Assim, considera-se o impacte no 

ambiente sonoro negligenciável. 

 

5.10.2. Síntese dos impactes 

 

Dada a não afetação do ambiente sonoro, conclui-se que o objetivo ambiental para 

o ambiente sonoro é cumprido pelo que os impactes apresentam a significância 

apresentada no Quadro 5.10. 

 

Quadro 5.10 – Síntese dos impactes do projeto no Ambiente Sonoro. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção  

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Obras de construção civil 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negligenciável 

Fase de funcionamento  

- Presença física do projeto 

- Utilização e ocupação turística 

- Manutenção das plataformas e dos espaços verdes 

- Transporte de pessoas e bens 

Negligenciável 

 

5.10.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

- O horário de trabalho nesta fase deve restringir-se ao período diurno (das 08h00 

às 20h00) e dias úteis, e tendo em atenção o estabelecido no artigo 14º do 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

 

 

5.11. Socioeconomia 

 

5.11.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de construção 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Obras de construção civil 
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• Transporte de pessoas e materiais 

O número de trabalhadores afetos aos trabalhos da fase de construção deverá ser 

reduzido (4), dada a natureza dos trabalhos previstos. Por esta razão, será também 

reduzida a eventual procura de mão de obra na construção civil e de atividades 

económicas dos setores do comércio, restauração e serviços de apoio (comunicação, 

abastecimento, etc.). Considera-se assim que o impacte será negligenciável. 

 

Fase de funcionamento 

• Utilização e ocupação turística 

• Manutenção das plataformas e dos espaços verdes 

• Transporte de pessoas e bens 

O Parque de Campismo terá um funcionamento sazonal e a criação de um número 

reduzido de postos de trabalho de caráter temporário (4). Assim, não se espera 

qualquer efeito ao nível da população e povoamento, uma vez que não se prevê a 

fixação de população devido ao funcionamento do projeto. 

 

Também não se espera que o projeto promova uma maior hierarquia urbana da 

freguesia de Faia ou a criação de uma nova centralidade no concelho, uma vez que a 

capacidade do Parque e taxa de ocupação são reduzidas.  

 

Os efeitos multiplicadores gerados pela atividade turística são, contudo, de grande 

importância, uma vez que a despesa primária passa por diversos setores da 

economia e o valor agregado final é normalmente bastante mais elevado que o valor 

inicial, tendo em conta os efeitos do aumento da produção de bens e serviços 

complementares, do aumento de rendimento e sua distribuição e do aumento do 

investimento direto e induzido. 

 

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 criação dos postos de trabalho, 

direto, de magnitude reduzida, certo, temporário, irreversível e local. Uma vez que 

é reduzido o número de postos de trabalho e que estes são sazonais, considera-se 

que o impacte será de baixa significância. 

 

No que respeita aos efeitos sobre as atividades na área envolvente espera-se que o 

projeto atraia novos serviços, e que potencie o comércio e os serviços prestados 

localmente, por aumentar a capacidade de atração de visitantes e consumidores. 
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Este impacte deverá ser positivo, indireto, de magnitude moderada, provável, 

temporário, reversível e de âmbito regional. Atendendo aos aumentos marginais 

esperados, o impacte deverá ser de baixa significância.  

 

O impacte sobre a qualidade de vida das populações na envolvente é negligenciável 

ao nível da qualidade do ar e ambiente sonoro. Face ao tipo de experiência 

pretendida para o Parque de Campismo, não se considera que a qualidade de vida 

da população seja de algum modo afetada. 

 

5.11.2. Síntese dos impactes 

 

A implementação do projeto deverá traduzir-se na melhoria das condições sociais e 

económicas na sua área de influência, pelo que o objetivo ambiental é cumprido. No 

Quadro 5.11 apresenta-se a significância dos impactes identificados na 

socioeconomia. 

 

Quadro 5.11 – Síntese dos impactes do projeto na socioeconomia. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção  

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Obras de construção civil 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negligenciável 

Fase de funcionamento  

- Utilização e ocupação turística 

- Manutenção das plataformas e dos espaços verdes 

- Transporte de pessoas e bens 

Positivo de baixa significância 

 

 

5.12. Património arqueológico 

 

5.12.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de construção 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Obras de construção civil 

• Transporte de pessoas e materiais 

Apesar da referência a vestígios patrimoniais de várias épocas históricas na freguesia 

de Faia, a prospeção da área de implantação do projeto não revelou qualquer 

vestígio arqueológico. De facto, toda a área já foi revolvida para a instalação das 

estruturas e infraestruturas afetas ao Parque de Campismo ou até relacionada com 

os trabalhos agrícolas que ocorrem na propriedade.  

 

Assim, considera-se que o impacte da fase de construção do projeto é nulo e não é 

preconizada nenhuma medida de minimização. 
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5.12.2. Síntese dos impactes 

 

Na área de estudo não se encontram referenciados elementos patrimoniais, pelo que 

se considera que é cumprido o objetivo ambiental. No Quadro 5.12 apresenta-se 

uma síntese dos impactes para o fator património arqueológico. 

 

Quadro 5.12 – Síntese dos impactes no património arqueológico. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção  

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Obras de construção civil 

- Transporte de pessoas e materiais 

Nulo 

 

 

5.13. Síntese dos impactes 

 

No Quadro 5.13 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 5.13 – Síntese dos impactes. 
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Fase de construção            

Instalação e utilização do estaleiro            

Obras de construção civil            

Transporte de pessoas e materiais            

Fase de funcionamento            

Presença física do projeto            

Utilização e ocupação turística           

Manutenção das plataformas e espaços verdes           

Transporte de pessoas e bens           

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. 

 

Na primeira fase a análise realizada seguiu a metodologia apresentada pela APA 

(2013), 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 onde se localiza o projeto 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, número 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), tendo sido realizadas as seguintes 

tarefas: 

- Avaliação da compatibilidade/conformidade do projeto com: 
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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 da Guarda e na área do projeto são os identificados no 

Quadro 6.1. 

 

Quadro 6.1 – IGT em vigor no concelho da Guarda e na área do projeto. 

IGT Enquadramento legal 

IGT nacionais e regionais  

Programa Nacional da Política de Ordenamento 

do Território (PNPOT) 

Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro 

Plano Nacional da Água (PNA) Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro 

Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) RCM n.º 115-A/2008, de 21 de julho 

Plano de Ordenamento do Parque Natural da 

Serra da Estrela (POPNSE) 

RCM n.º 83/2009, de 9 de setembro 

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 

Programa Regional de Ordenamento Florestal do 

Centro Interior (PROF CI) 

Portaria n.º 55/2019, de 11 de fevereiro 

Declaração de Retificação n.º 17/2019, de 12 de abril 

IGT municipal  

PDM da Guarda RCM n.º 55/94, de 20 de julho 

Declaração n.º 275/2002, de 4 de setembro 

Declaração n.º 351/2002, de 19 de novembro 

Notas: O concelho da Guarda tem ainda em vigor quatro planos de pormenor, nenhum dos quais em vigor na área do 

projeto. O concelho da Guarda é ainda abrangido pelas Regiões Hidrográficas do Douro (RH3) e do Tejo e Ribeiras do 

Oeste (RH5), onde vigoram os respetivos planos de gestão. 

Fonte: Adaptado de SNIT (consultado em fevereiro de 2020). 

 

 

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 

http://www.dgterritorio.pt/AcessoSimples/
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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 

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 Plano Nacional da Água 

(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 nacional. 

 

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 
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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 Setorial da Rede Natura 2000 

 

O Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) é um instrumento de gestão 

territorial, que visa a salvaguarda e valorização dos Sítios e das Zonas de Proteção 

Especial (ZPE) do território continental, bem como a manutenção das espécies e 

habitats num estado de conservação favorável nestas áreas. 

 

Trata-se de um plano desenvolvido a uma macroescala (1:100.000) para o território 

continental, que caracteriza os habitats naturais e seminaturais e as espécies da 

flora e da fauna presentes nos Sítios e ZPE, e define as orientações estratégicas para 

a gestão do território abrangido por aquelas áreas, considerando os valores naturais 

que nelas ocorrem. 

 

O PSRN2000 vincula as Entidades Públicas, dele se extraindo orientações 

estratégicas e normas programáticas para a atuação da Administração Central e 

Local, não tendo, portanto, aplicabilidade direta sobre projetos de iniciativa 

privada. 

 

No concelho da Guarda, o PSRN2000 delimita o Sítio PTCON0014 Serra da Estrela1, 

que abrange 23% do território concelhio e a totalidade da área do projeto. 

 

6.3.4. Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela 

 

O Decreto-Lei n.º 557/76, de 16 de julho, classificou o maciço da Estrela como 

Parque Natural, referindo tratar-se de “uma região de característica economia de 

montanha” onde subsistem “refúgios de vida selvagem e formações vegetais 

 
1 Sítios de Importância Comunitária (SIC) designados como Zonas Especiais de Conservação (ZEC), no âmbito do DR 
n.º 1/2020 de 16 de março. 
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endémicas de importância nacional”. A esta classificação não foi alheio o valor 

paisagístico do conjunto, nem as ameaças em termos de ocupação do espaço. 

 

Face à experiência decorrente da aplicação do Plano de Ordenamento do Parque 

Natural da Serra da Estrela (POPNSE), com a 1ª publicação aprovado pela Portaria 

n.º 583/90, de 25 de julho, e aos novos conhecimentos científicos entretanto 

adquiridos, foi verificada a necessidade de proceder à revisão do plano. Foi assim 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/2009, de 9 de setembro, a 

revisão do POPNSE, que estabelece o regime de salvaguarda de recursos e valores 

naturais e o regime de gestão compatível com a utilização sustentável do território 

com vista a garantir a conservação da natureza e da biodiversidade, a manutenção e 

a valorização da paisagem, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento 

económico das populações locais. 

 

O POPNSE tem a natureza jurídica de regulamento administrativo e com ele se 

devem conformar os planos intermunicipais e municipais de ordenamento do 

território, bem como os programas e projetos, de iniciativa pública ou privada, a 

realizar no Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), como é o caso do projeto em 

estudo. 

 

De acordo com a planta síntese do POPNSE (Figura 1 do Anexo VII), a área do projeto 

está classificada como: 

- Área sujeita a regime de proteção: Área de proteção complementar. 

- Área de intervenção específica: Área de conservação da natureza e da 

biodiversidade do Souto do Bispo. 

 

As áreas de proteção complementar compreendem os espaços humanizados onde 

predominam áreas rurais com valores paisagísticos e culturais relevantes, de 

moderada sensibilidade ecológica, cuja manutenção pressupõe a intervenção 

humana, e onde as ações de gestão devem promover o equilíbrio entre os objetivos 

da conservação da natureza e do desenvolvimento social e económico local. 

Constituem objetivos destas áreas (art. 17º): 

a) A manutenção dos espaços rurais, assegurando a conservação dos valores 

paisagísticos e culturais. 

b) O uso sustentável dos recursos naturais. 

c) A valorização das atividades tradicionais de natureza agrícola, florestal, pastoril 

ou de exploração de outros recursos que constituam o suporte ou que sejam 

compatíveis com os valores paisagísticos e ambientais a preservar. 

d) O amortecimento de impactes ambientais decorrentes de atividades humanas 

suscetíveis de afetar as áreas de proteção parcial. 

 

De acordo com o n.º 5 do art. 18º do regulamento do POPNSE, nas áreas de proteção 

complementar a construção ou ampliação de edifícios, equipamentos desportivos e 
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parques de campismo, pode ser realizada desde que cumpram os critérios 

constantes do Quadro 6.2, verificando-se que o projeto está em cumprimento com 

todos eles. 

 

Quadro 6.2 – Critérios a respeitar para que seja permitida a construção de parques de campismo em 

áreas de proteção complementar. 

Critério Parque de Campismo 

Área mínima do terreno ≥ 10.000 m2 50.248,00 m2 

Índice de impermeabilização < 0,1 0,0072 

Área de implantação ≤ 2.000 m2 363,53 m2 

Altura da edificação < 6,5 m 2,98 m 

 

As áreas de intervenção específica (AIE) compreendem espaços e sítios de interesse 

natural relevante que requerem a tomada de ações especiais de salvaguarda ou 

valorização, tendo como objetivo a definição específica de planos, projetos e ações 

em que é preponderante a intervenção da Administração Pública visando 

operacionalizar regras de gestão e assegurar a sua compatibilidade com a 

conservação dos valores naturais, paisagísticos e culturais em que estão inseridas. 

 

A área do projeto está parcialmente integrada numa área de intervenção específica, 

na tipologia de áreas de conservação da natureza e da biodiversidade, que têm 

como objetivo a recuperação e gestão de habitats de valor relevante, através da 

realização de projetos e ações que assegurem a sua proteção, a qual se considera 

prioritária relativamente a quaisquer outros usos. A área do projeto abrange parte 

da AIE do Souto do Bispo, que é uma talhadia de castanheiros e azevinhal a 

conservar.  

 

Na AIE do Souto do Bispo estão localizadas 5 das 10 plataformas de tendas, ligadas 

por caminhos pedonais existentes. Face ao caráter temporário desta atividade 

(4 meses), e à tipologia de vivência pretendida para este Parque de Campismo, 

considera-se que o projeto é compatível com esta área. 

 

Em termos de condicionantes (ver Figuras 2 e 3 do Anexo VII), o POPNSE apenas 

identifica áreas com risco de erosão integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN). 

Esta restrição de utilidade pública encontra-se analisada no ponto 6.5 do presente 

relatório. 

 

Em ofício de 28 de setembro de 2017, o ICNF emitiu parecer no qual informou que o 

projeto cumpre o regulamento do POPNSE, nomeadamente em termos de 

parâmetros urbanísticos, embora tenha identificado um conjunto de elementos 

instrutórios em falta. Em ofício de 25 de junho de 2018, o ICNF informa que o 

projeto está abrangido pelo regime jurídico de AIA (ver Anexo II). 
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6.3.5. Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis 

 

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, aprova os Planos de Gestão de Região Hidrográfica de 

Portugal Continental 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 ambientais, estabelecidos na DQA/LA, devem ser atingidos através da 

execução de programas de medidas especificados 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. 

 

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 Vouga, Mondego e Lis (RH4) é uma região hidrográfica com 

uma área total de 12.144 km2 e integra as bacias hidrográficas dos rios Vouga, 

Mondego e Lis e as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respetivas 

águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes. 

 

Trata-se de um instrumento de gestão de caráter setorial que vincula apenas as 

entidades públicas. 

 

6.3.6. Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Interior 

 

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). 
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A área do projeto localiza-se na área de vigência do Programa Regional de 

Ordenamento Florestal do Centro Interior (PROF CI), aprovado pela Portaria 

n.º 55/2019, de 11 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação 

n.º 17/2019, de 12 de abril. 

 

A área do projeto insere-se na sub-região homogénea da Estrela (ver Figura 6.1), 

não se insere em nenhuma área definida como floresta modelo, mas abrange 

perifericamente um corredor ecológico. 

 

Os corredores ecológicos constituem uma orientação macro e tendencial para a 

região em termos de médio/ longo prazo, com o objetivo de favorecer o intercâmbio 

genético essencial para a manutenção da biodiversidade, incluindo uma adequada 

integração e desenvolvimento das atividades humanas. As intervenções florestais nos 

corredores ecológicos devem respeitar as normas de silvicultura e gestão para estes 

espaços. Estes corredores devem ainda ser compatibilizados com as redes regionais 

de defesa da floresta contra incêndios, sendo estas de caráter prioritário. 

 

 

Figura 6.1 – Enquadramento da área de estudo nas sub-regiões homogéneas definidas no PROF CI. 

 

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). Assim, e considerando que o projeto encontra-se num espaço florestal, 

devem ser cumpridas as normas estabelecidas para a sub-região homogénea onde se 

insere: 
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6.4. IGT de âmbito municipal 

 

6.4.1. Plano Diretor Municipal da Guarda 

 

Na área do projeto vigora o Plano Diretor Municipal (PDM) da Guarda, publicado no 

Diário da República, 1.ª série-B, n.º 166, de 20 de julho de 1994, pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 55/94. Este diploma sofreu, entretanto, as seguintes 

alterações, que não têm interferência na área do projeto: Declaração n.º 275/2002, 
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de 4 de setembro (1ª alteração de regime simplificado)2; e Declaração n.º 371/2002, 

de 19 de novembro (2ª alteração de regime simplificado)3. 

 

A 19 de setembro de 2019 foi publicado, no Diário da República n.º 180, 2ª Série, o 

Aviso n.º 14607/2019, que torna público o início do procedimento de revisão do PDM 

da Guarda. 

 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM da Guarda (Figura 4 do Anexo VII), 

a área do projeto está classificada como Solo Rural nas seguintes classes de espaço: 

- Áreas de mata e uso florestal a manter. 

- Área de salvaguarda estrita – Reserva Ecológica Nacional. 

 

O PDM inclui ainda a área do projeto em “área sujeita ao regulamento do Plano de 

Ordenamento do PNSE”. Contudo, dada a revisão do POPNSE a carta respetiva em 

vigor é a que se analisa no ponto 6.3.4 do presente relatório, e não a que consta no 

PDM da Guarda (Carta 3.3 – Extrato do POPNSE). Ressalva-se, no entanto, que se 

mantém em vigor o n.º 5 do art. 23º, que estipula que nas áreas do concelho 

abrangidas pelo POPNSE serão cumulativamente observadas as restrições à 

construção e à alteração do uso do solo constantes no respetivo regulamento e 

planta de síntese. 

 

De acordo com o art. 20º do regulamento do PDM, as classes de espaço englobadas 

em área rural destinam-se essencialmente a matas ou a uso agrícola e florestal, não 

podendo ser utilizadas para urbanização ou construção, com exceção das situações 

previstas nos artigos 21º e 23º e nas condições de compatibilidade referidas no 

artigo 24º. 

 

O artigo 21º é relativo a loteamentos e destaque de parcelas, pelo que não é 

aplicável ao projeto em estudo. 

 

O artigo 23º define as condições de construção e estabelece que é permitida a 

construção, desde que a parcela em causa possua uma área igual ou superior a 

5.000 m2, tenha acesso a partir de caminho público e a construção se destine (entre 

outros) a equipamentos especiais de interesse municipal não enquadráveis na área 

urbana e urbanizável, nomeadamente equipamento hoteleiro e turístico. Este 

articulado estabelece ainda que nas parcelas com construções preexistentes apenas 

será permitido o restauro, recuperação ou ampliação das mesmas até um limite de 

50% da sua área inicial. 

 

 
2 Reduz para 25 m para cada lado do eixo da estrada a zona de proteção à variante ao IP5 em Porto da Carne e incide 
apenas sobre o artigo 32º do regulamento e carta de ordenamento do aglomerado de Porto da Carne. 
3 Incidiu apenas sobre a planta de ordenamento da cidade, nomeadamente sobre a UO3 — Plano de Pormenor para o 
Parque Urbano de São Francisco, no sentido de manter a mesma classificação de uso do solo prevista (área de 
equipamento) e eliminar a especificação da tipologia dos equipamentos atualmente previstos para a mesma, 
nomeadamente a do Complexo Desportivo de São Francisco e a do ELP (espaço livre público proposto). 
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O artigo 24º é dedicado à integração na paisagem e estabelece que as pretensões só 

serão licenciadas caso não afetem negativamente a área envolvente, quer do ponto 

de vista paisagístico, de utilização ou dos efeitos de insalubridade, podendo ser 

exigida a adaptação do projeto de arquitetura, nomeadamente quanto à volumetria, 

dimensão, forma de implantação no terreno, revestimentos exteriores e cores. 

 

Nas áreas de salvaguarda estrita que incluem a Reserva Ecológica Nacional é 

aplicável a legislação específica em vigor, sendo que o licenciamento das 

construções viabilizadas com base nessa legislação só será permitido pela Câmara 

Municipal caso a construção pretendida não contradiga o conteúdo do capítulo do 

regulamento relativo a áreas rurais. 

 

Face às normas regulamentares aplicáveis, conclui-se que o PDM da Guarda não 

apresenta restrições ao desenvolvimento do projeto. 

 

A unidade operativa de planeamento e gestão UO 7 “Cartas de ordenamento dos 

aglomerados do Parque Natural da Serra da Estrela”, que abrange a área do projeto 

(Figura 4 do Anexo VII), não se encontra em vigor, dada a revisão do POPNSE (ver 

ponto 6.3.5 do presente relatório). 

 

 

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: 

- Domínio Público Hídrico. 

- Águas de Nascente. 

- Azevinho 

- Recursos florestais – perigosidade alta e muito alta de incêndio florestal. 

- Reserva Ecológica Nacional. 

- Áreas Protegidas. 

- Rede Natura 2000. 

- Rede Elétrica. 

- Estradas e Caminhos Municipais. 

 

De acordo com a informação enviada pela APA/ARH-Centro, em fevereiro de 2020, 

não existem captações de água públicas na área do projeto ou envolvente, existindo 

apenas uma captação privada de água subterrânea que abastece a área do projeto. 

 

Os condicionamentos relativos a áreas protegidas e Rede Natura 2000 são analisados 

no ponto dedicado aos sistemas ecológicos dos capítulos 4 e 5, respetivamente para 

a caracterização da situação de referência e análise de impactes, bem como na 
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análise dos instrumentos de gestão territorial de nível nacional. O atual 

procedimento de AIA é também consequência destas servidões. 

 

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 de estudo não existem outras servidões administrativas ou restrições de 

utilidade pública, considerando a lista constante em DGOTDU (2011) e DGT (2019)4. 

 

6.5.1. Domínio Público Hídrico 

 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativa 

ao Domínio Público Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de 

novembro, na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da água) e no Decreto-Lei 

n.º 226-A/2007, de 31 de maio. Qualquer utilização dos recursos hídricos, que não 

esteja incluída no artigo 58.º da Lei da Água, implicará a solicitação de 

licenciamento à entidade licenciadora que avaliará o respetivo impacte e o título 

mais adequado. A entidade competente, em Portugal Continental, em matéria de 

licenciamento dos recursos hídricos é a Agência Portuguesa do Ambiente, através 

dos Departamentos de Administração de Região Hidrográfica (artigo 8.º da Lei 

n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 

junho). 

 

A carta militar (à escala 1:25.000) identifica uma linha de água junto ao limite sul 

da área do projeto (Figura 6.2). As estruturas do projeto mais próximas desta linha 

de água correspondem a plataformas sobrelevadas assentes em pilares de madeira, 

pelo que não constituem áreas impermeabilizadas, não tendo por isso interferência 

com o domínio hídrico. 

 

 
4 http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/srup/ 

http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/srup/
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Figura 6.2 – Linhas de água na envolvente da área do projeto de acordo com a carta militar. 

 

De acordo com a cartografia do Município da Guarda, à escala 1:5.000, a linha de 

água mais próxima da área do projeto localiza-se a este (Figura 6.3). Trata-se de 

uma linha de água não navegável nem flutuável, pelo que tem uma faixa de servidão 

de 10 m para cada lado do seu leito. Esta linha de água não interceta a área do 

projeto. 
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Figura 6.3 – Linhas de água e respetiva faixa de servidão mais próximas da área do projeto. 

 

6.5.2. Águas de nascente 

 

Entende-se por águas de nascente, as águas subterrâneas naturais que não se 

integram no conceito de recursos hidrominerais (águas minerais naturais e águas 

mineroindustriais), desde que na origem se conservem próprias para beber (art. 6º 

do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março5). As águas de nascente não se integram 

no domínio público do Estado, podendo ser objeto de propriedade privada ou outros 

direitos reais (art. 1º). 

 

A qualificação de uma água como água de nascente compete à Direção-Geral de 

Energia e Geologia (DGEG), após emissão do parecer da Direção Geral de Saúde (art. 

2º do Decreto-Lei n.º 84/90, de 16 de março6). 

 

 
5 Disciplina o regime geral de revelação e aproveitamento dos recursos geológicos. 
6 Aprova o regulamento de exploração das águas de nascente. 
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O prédio onde se localiza uma exploração de nascente e os prédios vizinhos podem 

ser objeto de servidão administrativa, em razão do interesse económico da 

exploração (art. 35º do Decreto-Lei n.º 90/90). 

 

Sempre que a adequada proteção do aquífero assim o exija, a DGEG define um 

perímetro de proteção que abrange três zonas: zona imediata, zona intermédia e 

zona alargada (art. 5º do Decreto-Lei n.º 84/90 e art. 12º do Decreto-Lei n.º 90/90). 

Estas zonas regem-se pelos artigos seguintes do Decreto-Lei n.º 90/90: 

 

 

 

 

Na área do projeto não existem nascentes com zonas de proteção constituídas. 

 

De acordo com as licenças para rejeição de águas residuais, as fossas séticas 

existentes na propriedade têm que se localizar a mais de 25 m de distância de 

qualquer poço, furo, mina, nascente ou similar. Esta condição encontra-se 

cumprida, tal como mostra a Figura 6.4. 
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Figura 6.4 – Verificação do cumprimento da distância mínima pelas fossas séticas existentes na área do projeto. 

 

6.5.3. Azevinho 

 

O regime jurídico de proteção ao azevinho rege-se pelo Decreto-Lei n.º 423/89, de 

4 de dezembro, que proíbe, em todo o território do continente, o arranque, o corte 

total ou parcial, o transporte e a venda de azevinho espontâneo (Ilex aquifolium L.). 

 

Dado a dificuldade em distinguir o azevinho espontâneo do cultivado durante o 

transporte/ comercialização, e existindo em Portugal Continental uma importante 

atividade económica de produção e comercialização de azevinho, iniciou-se em 1990 

uma ação de credenciação voluntária dos produtores com a finalidade não só de 

assegurar o cumprimento das disposições legais atrás referidas, mas também 
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permitir que pudessem desenvolver tranquilamente a sua atividade económica 

(ICNF, 2020). 

 

A cartografia da COS2018 não referencia quaisquer áreas com azevinho. Contudo, 

parte da área do projeto foi integrada pelo POPNSE no Souto do Bispo, que é uma 

talhadia de castanheiros e azevinhal a conservar (ver Figura 1 do Anexo VII). 

 

No desenvolvimento do projeto, caso sejam identificados exemplares de azevinho, 

estes devem ser preservados. 

 

6.5.4. Recursos florestais 

 

O Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI) encontra-se 

previsto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, republicado pela Lei 

n.º 76/2017, de 17 de agosto, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de 

janeiro. 

 

Áreas de perigosidade alta e muito alta de incêndio florestal 

Fora das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos 

edifícios nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural 

definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade (n.º 2 do art. 16º do 

SNDFCI). As áreas edificadas consolidadas são “as áreas de concentração de 

edificações, classificadas nos planos municipais e intermunicipais de ordenamento 

do território como solo urbano ou como aglomerado rural” (alínea b) do n.º 1 do art. 

3º do SNDFCI). 

 

A construção de novos edifícios ou a ampliação de edifícios existentes apenas são 

permitidas fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida em PMDFCI como de média, 

baixa e muito baixa perigosidade, desde que se cumpram, cumulativamente, os 

seguintes condicionalismos (n.º 4 do art. 16º do SNDFCI): 

a) Garantir, na sua implantação no terreno, a distância à estrema da propriedade 

de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m, quando confinantes com 

terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais, ou a dimensão 

definida no PMDFCI respetivo, quando inseridas ou confinantes com outras 

ocupações, de acordo com os critérios estabelecidos no SNDFCI; 

b) Adotar medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios 

no edifício e nos respetivos acessos; 

c) Existência de parecer favorável da Comissão Municipal de Defesa da Floresta. 

 

Quando esteja em causa a construção de novos edifícios ou o aumento da área de 

implantação de edifícios existentes, destinados exclusivamente (entre outros) ao 

turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, pode, em casos excecionais, a 
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pedido do interessado e em função da análise de risco apresentada, ser reduzida até 

10 m a distância à estrema da propriedade da faixa de proteção prevista por 

deliberação da câmara municipal, caso sejam verificadas as seguintes condições 

(n.º 5 do art. 16º do SNDFCI): 

a) Medidas excecionais de proteção relativas à defesa e resistência do edifício à 

passagem do fogo; 

b) Medidas excecionais de contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no 

edifício e nos respetivos acessos; 

c) Existência de parecer favorável da Comissão Municipal de Defesa da Floresta. 

 

A área do projeto não é considerada uma área edificada consolidada e apresenta 

áreas de perigosidade alta (Figura 6.5). Contudo, não está prevista a construção de 

novos edifícios nas áreas de perigosidade alta e as ações de recuperação dos 

edifícios existentes não resultará na ampliação dos mesmos. Assim considera-se que 

não existem condicionamentos ao desenvolvimento do projeto. 

 

 

Figura 6.5 – Áreas de perigosidade alta e muito alta de incêndio florestal. 
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6.5.5. Reserva Ecológica Nacional 

 

A Portaria n.º 86/94, de 7 de fevereiro, aprovou a delimitação da REN para o 

concelho da Guarda, tendo posteriormente sido alterada pelos diplomas 

mencionados no Quadro 6.3. A área de REN na área do projeto encontra-se 

representada na Figura 6 do Anexo VII. 

 

Quadro 6.3 – Diplomas de alteração da REN da Guarda. 

Procedimento Aprovação Objeto da alteração 

Alteração 
RCM n.º 97/2007, de 24 

de julho 

Plano de Pormenor do Novo Pólo Industrial da Guarda. 

Não interfere com a área do projeto em análise. 

Correção 

material 

Despacho 

n.º 10767/2014, de 21 

de agosto 

Correção sobre a tipologia de REN "Leitos dos cursos de água e zonas 

ameaçadas pelas cheias", na zona da Quinta do Noéme/ Barracão. 

Não interfere com a área do projeto em análise. 

Alteração 

Despacho 

n.º 9848/2014, de 31 

de julho 

Projeto do Empreendimento Turístico denominado “Cegonha Negra Golf 

Resort SPA - 2.ª fase”, o qual dispõe de uma Declaração de Impacte 

Ambiental favorável condicionada, emitida a 14/02/2014 e com validade 

até 14/02/2018. Não interfere com a área do projeto em análise. 

Alteração 

Despacho 

n.º 13286/2014, de 3 

de novembro 

Projeto de ampliação das indústrias Coficab Portugal - Companhias de 

Fios e Cabos, Lda., no Lugar da Montanheira, Zona Este de Vale da 

Estrela. Não interfere com a área do projeto em análise. 

Fonte: Comissão Nacional do Território (consultado em fevereiro de 2020). 

 

O Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) é o que consta no Decreto-

Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 124/2019, de 28 de agosto. A Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro, aprova 

a revisão das orientações estratégicas nacionais e regionais previstas no RJREN. 

 

A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial 

especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e 

transformação do solo, identificando os usos e as ações compatíveis com os 

objetivos desse regime nos vários tipos de áreas. A REN visa contribuir para a 

ocupação e o uso sustentáveis do território e tem por objetivos: 

a. Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e 

processos biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que 

asseguram bens e serviços ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das 

atividades humanas. 

b. Prevenir e reduzir os efeitos da degradação das áreas estratégicas de infiltração 

e de recarga de aquíferos, dos riscos de inundação marítima, de cheias, de 

erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em vertentes, contribuindo 

para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a 

sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens. 

c. Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza. 

http://cnt.dgterritorio.pt/ren?field_municipio_tid_1%5B0%5D=103&&&order=field_procedimento&sort=asc
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d. Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda 

Territorial da União Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia 

de riscos naturais. 

 

A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, define as condições e requisitos a que 

ficam sujeitos os usos e ações compatíveis com os objetivos das áreas integradas em 

REN e os elementos instrutórios dos procedimentos administrativos previstos no 

regime jurídico, bem como os usos e ações que carecem de parecer da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA). 

 

Na área do projeto ocorre a tipologia áreas de risco de erosão (ver Figura 6 do 

Anexo VII). Esta classificação foi feita ao abrigo do anterior regime legal da REN, 

pelo que correspondem atualmente a “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do 

solo”. 

 

De acordo com o Anexo I do RJREN, só podem ser realizados os usos e as ações que 

não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Conservação do recurso solo. 

ii) Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos. 

iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento 

do escoamento superficial. 

iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o 

assoreamento das massas de água. 

 

A afetação desta tipologia da REN ocorrerá na área da pérgula (75,8 m2), a qual já 

existe, e numa das plataformas de tendas (125,1 m2), ver Figura 6.6. São estruturas 

de construção suave, que não põem em causa as funções da REN. Alem disso, apesar 

de se tratar de uma área declivosa, a presença de socalcos com muros de apoio 

permite diminuir os riscos de erosão associados a este tipo de terrenos. 
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Figura 6.6 – Sobreposição da área da REN com o projeto. 

 

6.5.6. 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). 

 

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 



 

Orangenível, Lda.  10/07/2020 Ordenamento do Território  

 

6-22 

elétricas ou no ato de licenciamento de edificações a localizar na proximidade das 

linhas elétricas já existentes.  

 

A área do projeto é atravessada e contornada por uma linha elétrica de média 

tensão (15 kV). 

 

Uma vez que a altura máxima de edificação são 2,98 m, e que a única estrutura do 

parque de campismo atravessada pela linha elétrica é a área destinada à instalação 

de equipamento campista (10; Carta 2 do Anexo I), considera-se que não haverá 

qualquer interferência com a linha elétrica. 

 

Contudo, nesta área deve ser colocada sinalética a avisar os utentes da presença e 

tensão da linha. 

 

6.5.7. Estradas e Caminhos Municipais 

 

A servidão de estradas e caminhos municipais segue o regime previsto na Lei 

n.º 2110, de 10 de agosto de 1961, que promulga o Regulamento Geral das Estradas 

e Caminhos Municipais. No Quadro 6.4 apresenta-se a listagem das consequências da 

servidão da estrada e caminho municipal potencialmente aplicáveis ao projeto em 

análise. 

 

Quadro 6.4 – Resumo das consequências da servidão da estrada e caminho municipal. 

Faixa non aedificandi 

Não é permitido efetuar 

quaisquer construções: 

- Nas faixas limitadas de cada lado da via por uma linha que dista do seu eixo 4,5 m, 

até ao máximo de 6 m para cada lado do eixo, na totalidade ou apenas nalguns 

troços de vias; 

- Nas zonas de visibilidade do interior das concordâncias das ligações ou cruzamentos 

com outras comunicações rodoviárias. 

Podem ser admitidas: - Construções simples, especialmente de interesse agrícola, à distância mínima de 4 

metros do eixo; 

- Construções junto de caminhos municipais com condições especiais de traçado em 

encostas de grande declive, de acordo com os regulamentos municipais. 

Acessos às vias municipais 

 As serventias das propriedades confinantes com as vias municipais serão sempre 

executadas a título precário, devendo ser licenciadas pelas Câmaras Municipais. 

Outras restrições 

 - Na zona das vias municipais não é permitido erguer tapumes e resguardos ou efetuar 

depósitos de materiais, escavações, edificações e outras obras ou trabalhos de 

qualquer natureza sem prévia licença da câmara municipal; 

- Os proprietários confinantes não podem dirigir para as vias municipais águas pluviais 

ou de rega, sendo obrigados a estabelecer os desvios ou drenagens necessários para 

evitar inundações ou infiltrações prejudiciais aos leitos dessas vias, conservando 

sempre limpos e desobstruídos os meios de desvio dessas águas; 

- Quando a configuração natural do terreno o imponha, os proprietários confinantes 

podem encanar as águas pluviais para as valetas ou aquedutos existentes nas vias 

públicas; 

- Nas frontarias dos edifícios ou nos muros de vedação confinantes com as vias 

municipais não é permitido ter portas, portões, cancelas ou janelas a abrir para fora, 
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nem ter quaisquer corpos salientes, exceto toldos quando haja passeio ou valeta mas 

nesse caso não podem exceder a aresta exterior da berma nem deixar uma altura 

livre inferior a 2 m, a contar do pavimento; 

- Os atravessamentos sobre as vias municipais por conduções aéreas ou obras de 

qualquer natureza não podem ter altura inferior a 5 m, a contar do nível do 

pavimento; 

- O estabelecimento subterrâneo de canalizações de água e esgotos ou de cabos de 

energia ao longo das vias municipais é feito fora das faixas de rodagem; 

- Nas travessias das vias municipais, as canalizações ou cabos de energia têm de ser 

alojados em cano, aqueduto ou sistema equivalente, nas devidas condições de 

segurança e com secção que permita substituir as canalizações ou cabos sem 

necessidade de levantar o pavimento. 

Os proprietários, 

usufrutuários ou rendeiros 

dos prédios confinantes 

com as vias municipais são 

obrigados a: 

- Demolir, total ou parcialmente, ou beneficiar, as construções que ameacem 

desabamento; 

- Cortar ou a remover todas as árvores, entulhos e materiais que obstruírem a zona da 

via municipal; 

- Cortar os troncos e ramos das árvores e arbustos que penderem sobre a zona da via 

municipal com prejuízo do trânsito; 

- Roçar e aparar lateralmente, no período de 1 de abril a 15 de maio de cada ano, os 

silvados, balsas, sebes e arbustos ou árvores existentes nos valados, estremas ou 

vedações confinantes com as plataformas das vias municipais e remover, no prazo de 

48 horas, as folhas e ramos por este motivo caídos sobre as mesmas vias. 

Nota: Este quadro não dispensa a consulta da Lei n.º 2110 de 10 de agosto de 1961, uma vez que só foram mencionadas as situações 

aplicáveis ao projeto em análise. 

 

O projeto de arquitetura do edifício de receção, que é a estrutura mais próxima do 

caminho público que contorna a propriedade, irá manter a posição da fachada, pelo 

que se considera que não existem condicionamentos ao desenvolvimento do projeto. 

 

 

6.6. Medidas de minimização decorrentes do Ordenamento do Território 

 

Decorrente da análise efetuada, verifica-se a necessidade de implementar as 

seguintes medidas de minimização: 

- Caso sejam identificados exemplares de azevinho, estes devem ser preservados. 

- Na área destinada à instalação de equipamento campista deve ser colocada 

sinalética a avisar os utentes da presença e tensão da linha elétrica. 

 

 

 



 

Orangenível, Lda.  10/07/2020 Análise de risco  

 

7-1 

 

7 Análise de riscos 

 

 

7.1. Identificação dos riscos na área do projeto 

 

A análise de riscos visa a identificação dos possíveis riscos do projeto sobre o 

ambiente, bem como os efeitos dos riscos naturais, mistos e tecnológicos sobre o 

projeto. 

 

Entende-se como risco a “probabilidade de ocorrência de um processo perigoso e a 

respetiva estimativa das suas consequências sobre pessoas, bens ou ambiente, 

expressas em danos corporais e/ou prejuízos materiais e funcionais, diretos ou 

indiretos” (ANPC, 2009). 

 

Os riscos presentes num determinado local podem ser de origem natural, humana ou 

mistos (ANPC, 2009): 

- Riscos naturais: resultam do funcionamento dos sistemas naturais. 

- Riscos tecnológicos: resultam de acidentes, frequentemente súbitos e não 

planeados, decorrentes da atividade humana. 

- Riscos mistos: resultam da combinação de ações continuadas da atividade 

humana com o funcionamento dos sistemas naturais. 

 

A identificação dos riscos teve por base o “Guia Metodológico para a produção de 

cartografia municipal de risco e para a criação de Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) de base municipal” (ANPC, 2009b) e a sua probabilidade de 

ocorrência foi analisada com base na informação compilada nos Capítulos 4 e 6 do 

presente documento. Nos Quadros 7.1, 7.2 e 7.3 é feita a identificação dos riscos e 

verificada a respetiva probabilidade de ocorrência na área do projeto. 

 

Quadro 7.1 – Riscos naturais e respetiva probabilidade de ocorrência na área do projeto. 

Categoria Designação Probabilidade de ocorrência na área do projeto 

Condições 

meteorológicas 

adversas 

Nevoeiros 

Baixa a 

Média 

De acordo com as previsões de alterações climáticas, é 

estimado que passe a verificar-se a diminuição da 

precipitação média anual e o aumento de fenómenos 

extremos, como ocorrência de precipitação intensa em 

períodos de tempo curtos e a ocorrências de tempestades de 

inverno intensas, e o aumento da temperatura média anual. 

Nevões 

Ondas de frio 

Ondas de calor 

Secas 

Hidrologia Cheias e inundações Baixa A localização da área do projeto numa encosta determina a 

quase inexistência de ocorrência deste tipo de situações.  

A rede de levadas existente pode conduzir a situações de 

saturação do solo no inverno, embora dificilmente possa 

constituir situação de inundação. 
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Categoria Designação Probabilidade de ocorrência na área do projeto 

Geodinâmica 

interna 

Sismos Baixa O território onde se insere o projeto apresenta baixa 

intensidade sísmica, o que determina baixa probabilidade de 

ocorrência deste tipo de situação. 

Radioatividade 

natural 

Baixa Não são conhecidos dados que indiquem a possibilidade de 

serem verificados níveis de radioatividade acima dos normais. 

Geodinâmica 

externa 

Movimentos de massa 

em vertentes 

(desabamentos, 

deslizamentos e 

outros) 

Baixa Na carta de REN da Guarda não existem “Áreas de 

Instabilidade de Vertentes” (ou escarpas, de acordo com o 

anterior regime jurídico da REN), na área do projeto ou 

envolvente. Apesar da área do projeto se encontrar numa 

encosta de declive acentuado, o terreno encontra-se em 

socalcos, pelo que a probabilidade de ocorrência deste tipo 

de situação deverá ser reduzida. 

Colapso de cavidades 

subterrâneas naturais 

Nula Não são conhecidas cavidades subterrâneas naturais na área 

do projeto. 

 

Quadro 7.2 – Riscos tecnológicos e respetiva probabilidade de ocorrência na área do projeto. 

Categoria Designação Probabilidade de ocorrência no corredor da linha 

Transportes Acidentes 

rodoviários, 

ferroviários, fluviais 

e aéreos 

Baixa As principais infraestruturas rodoviárias para a ocorrência 

deste tipo de situação é a estrada nacional EN16 e a estrada 

municipal EM556, sendo que nenhuma interseta a área do 

projeto. 

Na envolvente da área do projeto não existem infraestruturas 

aeroportuárias, contudo, existem diversas rotas comerciais 

que cruzam o território, constituindo assim fatores de risco 

que dão origem a uma probabilidade reduzida de 

acontecerem acidentes desta natureza. 

Não existe tráfego ferroviário ou fluvial neste território. 

Acidentes no 

transporte terrestre 

de mercadorias 

perigosas 

Baixa Na área do projeto não existem vias onde esse transporte 

possa ocorrer, sendo a via mais próxima a estrada nacional 

EN16, cujo traçado se situa a cerca de 200 m a sul da área do 

projeto. 

Vias de 

comunicação e 

infraestruturas 

Colapso de túneis, 

pontes e outras 

infraestruturas 

Baixa Este tipo de ocorrência resulta normalmente de erros de 

projeto ou de construção e, eventualmente, da falta de 

verificação e/ou conservação de estruturas mais antigas. 

Na área do projeto não existem estruturas deste tipo. 

Acidentes em 

infraestruturas fixas 

de transporte de 

produtos perigosos 

(oleodutos e 

gasodutos) 

Baixa No concelho da Guarda existem duas redes de gasodutos (a 

rede de distribuição primária P07C e o gasoduto Portalegre/ 

Guarda). Nenhuma destas redes interceta a área do projeto. 

Cheias e inundações 

por rutura de 

barragens 

Baixa A albufeira do Caldeirão localiza-se a cerca de 1,6 km a sul 

da área do projeto. De acordo com o Plano de Emergência 

Externo para o Risco de Rutura da Barragem do Caldeirão 

(ANPC, 2016), a área do projeto não se encontra dentro da 

zona de inundação, pelo que a ocorrência deste tipo de 

situação no território em estudo é pouco provável. 

Colapso de galerias e 

cavidades de minas 

Nula Não são conhecidas unidades de indústria extrativa com 

exploração em profundidade na área do projeto ou 

envolvente. 

Atividade 

industrial e 

Acidentes em áreas e 

parques industriais 

Nula Na área do projeto e envolvente não existem áreas ou 

parques industriais. 
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Categoria Designação Probabilidade de ocorrência no corredor da linha 

comercial Acidentes que 

envolvam substâncias 

perigosas (Diretiva 

Seveso) 

Baixa No concelho da Guarda existe um estabelecimento abrangido 

pelo regime de prevenção de acidentes graves (APA1), que se 

localiza a 5,8 km (em linha reta) a nordeste da área do 

projeto. 

Degradação e 

contaminação dos 

solos com substâncias 

NBQ (nuclear, 

biológico e/ou 

químico) 

Nula Na área do projeto e envolvente não existem instalações que 

apresentem este tipo de risco. 

Acidentes em 

instalações de 

combustíveis, óleos e 

lubrificantes 

Baixa De acordo com a base de dados da DGEG, o posto de 

abastecimento de combustível mais próximo da área do 

projeto localiza-se a cerca de 3 km. 

Acidentes em 

estabelecimentos de 

fabrico e de 

armazenagem de 

produtos explosivos 

Baixa Existe um estabelecimento deste tipo a cerca de 5,8 km (em 

linha reta) a nordeste da área do projeto, não se conhecendo 

as respetivas zonas de perigosidade. 

Na eventual ocorrência de um acidente catastrófico, a área 

do projeto poderá vir a afetada. Contudo, um acidente deste 

tipo terá uma probabilidade muito baixa de ocorrência. 

Acidentes em 

estabelecimentos de 

atividades sujeitas a 

licença ambiental 

Nula No concelho da Guarda não existiam, em fevereiro de 2020, 

estabelecimentos deste tipo. 

Incêndios e colapsos 

em centros históricos 

e em edifícios com 

elevada 

concentração 

populacional 

Nula Na área do projeto e envolvente não existem edifícios com 

estas características. 

Poluição atmosférica 

grave com partículas 

e gases 

Baixa As instalações que apresentam maior risco, identificadas no 

capítulo 4, mais próximas da área do projeto encontram-se a 

mais de 20 km, pelo que se considera pouco provável a 

ocorrência de um acidente significativo deste tipo. 

 

Quadro 7.3 – Riscos mistos e respetiva probabilidade de ocorrência na área do projeto. 

Categoria Designação Probabilidade de ocorrência no corredor da linha 

Relacionados 

com a atmosfera 

Incêndios florestais Média a 

Alta 

A área do projeto e envolvente apresenta áreas de 

perigosidade alta de incêndio florestal (ver Figura 6.3). 

Contudo, nos últimos 10 anos, não se registaram áreas 

ardidas na área do projeto ou envolvente imediata. 

A área de estudo do uso do solo (ver capítulo 4) apresenta 

uma ocupação florestal de cerca de 55% (incluindo matos e 

superfícies agroflorestais), aos quais acresce 42% de áreas 

agrícolas e pastagens. Considera-se assim que a probabilidade 

de ocorrências deste tipo de risco é significativa. 

Relacionados 

com a água 

Degradação e 

contaminação de 

aquíferos 

Baixa O risco de contaminação do meio ambiente existe em 

qualquer ecossistema onde o Homem esteja presente. A área 

do projeto apresenta um risco de contaminação do aquífero 

baixo a variável (aquíferos em rochas fissuradas).  

As linhas de água na área do projeto e a rede de levadas 

apresentam uma qualidade de água boa, e as fontes de 

Degradação e 

contaminação de 

águas superficiais 

 
1 http://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=304&sub2ref=611 – consultado em junho de 2020 a versão disponível 
de setembro de 2019. 

http://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=304&sub2ref=611
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Categoria Designação Probabilidade de ocorrência no corredor da linha 

Relacionados 

com o solo 

Degradação e 

contaminação dos 

solos 

poluição identificadas localizam-se a jusante da área do 

projeto. Considera-se assim baixa a probabilidade de 

ocorrência deste tipo de situação. 

Erosão hídrica dos 

solos 

Média De acordo com a carta de REN da Guarda existem áreas de 

elevado risco de erosão hídrica do solo (designadas áreas com 

risco de erosão, de acordo com o anterior regime jurídico da 

REN). 

Aplicando o método de análise simplificado indicado por 

ANPC (2009b) para estimar a suscetibilidade à erosão hídrica 

do solo, a área do projeto apresenta suscetibilidade elevada. 

Contudo, esta suscetibilidade encontra-se minimizada pela 

existência de socalcos, bem estabilizados por muros de pedra 

e pela vegetação existente e que vai ser mantida. 

 

 

7.2. Análise dos riscos sobre o projeto 

 

Tendo por base a identificação dos riscos com maior probabilidade de ocorrência na 

área do projeto, analisam-se no Quadro 7.4 as consequências de cada risco sobre o 

projeto. 

 

Quadro 7.4 – Relação entre os riscos existentes e as consequências/ dano sobre o projeto. 

Categoria Designação Consequências/ dano sobre o projeto 

Riscos naturais 

Condições 

meteorológicas 

adversas 

Nevoeiros As atividades da fase de construção do projeto são muito reduzidas, pelo 

que não se perspetiva qualquer efeito no desenvolvimento do projeto na 

eventualidade de situações deste tipo. 

O Parque de Campismo estará aberto ao público de 15 de maio a 22 de 

setembro, pelo que os riscos relacionados com temperaturas baixas não 

terão qualquer influência no seu funcionamento. Ocorrências relativas a 

temperaturas altas podem levar a escassez de água e ao aumento do risco 

de incêndio florestal, sem contudo condicionar o funcionamento do projeto. 

Nevões 

Ondas de calor 

Ondas de frio 

Secas 

Riscos mistos 

Relacionados com 

a atmosfera 

Incêndios 

florestais 

A presença de floresta na envolvente da área do projeto determina a 

existência de probabilidade de ocorrência de incêndios florestais. 

No entanto, a predominância de floresta de castanheiros, que é uma espécie 

de folhosas com inflamabilidade moderada a reduzida, constitui um fator de 

minimização do risco. No caso das folhosas caducas, este facto é mais 

evidente devido ao elevado teor de humidade das folhas. 

Em caso de uma ocorrência, pode verificar-se dano ou perda total de 

equipamentos e estruturas essenciais ao funcionamento do Parque de 

Campismo, para além da perda da vegetação autóctone que caracteriza e 

enquadra paisagisticamente o espaço. A destruição dos valores naturais 

deste território poderia traduzir-se na cessação da atividade durante anos 

ou de forma permanente. 

De forma a diminuir a probabilidade de ocorrência devem ser 

implementadas as regras previstas no Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (SNDFCI)2, nomeadamente o estabelecimento de 

uma faixa de gestão de combustível (ver ponto 7.2.1). 

 
2 Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios – Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, republicado pela 
Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro. 
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Categoria Designação Consequências/ dano sobre o projeto 

Relacionados com 

o solo 

Erosão hídrica 

dos solos 

A existência de socalcos bem estabilizados e a presença de vegetação em 

toda a área do projeto determina uma baixa probabilidade de situações 

deste tipo. O projeto tem bem definidas as áreas dedicadas à instalação de 

tendas, minimizando a suscetibilidade ao risco. 

Os utilizadores do Parque devem ser informados e incentivados a respeitar 

os percursos internos do Parque, de forma a proteger a vegetação. 

 

7.2.1. Faixa de gestão de combustível 

 

Uma faixa de gestão de combustível é uma parcela linear de território, 

estrategicamente localizada, onde se garante a remoção total ou parcial de 

biomassa florestal, através da afetação a usos não florestais e do recurso a 

determinadas atividades ou a técnicas silvícolas com o objetivo principal de criar 

oportunidades para o combate em caso de incêndio rural e de reduzir a 

suscetibilidade ao fogo. 

 

De acordo com a alínea c) do n.º 4 do artigo 13º do SNDFCI, na envolvente de 

parques de campismo (entre outros) desenvolve-se a rede secundária de faixas de 

gestão de combustível. 

 

Nos parques de campismo inseridos ou confinantes com espaços florestais 

previamente definidos no PMDFCI, é obrigatória a gestão de combustível, e sua 

manutenção, de uma faixa envolvente com uma largura mínima não inferior a 

100 m, competindo à respetiva entidade gestora ou, na sua inexistência ou não 

cumprimento da sua obrigação, à câmara municipal realizar os respetivos trabalhos, 

podendo esta, para o efeito, desencadear os mecanismos necessários ao 

ressarcimento da despesa efetuada (n.º 13 do artigo 15º do SNDFCI). 

 

Na Figura 7.1 apresentam-se as faixas de gestão de combustível previstas no PMDFCI 

da Guarda. No interior da faixa de 100 m ao limite do projeto deverá ser criada e 

mantida uma faixa de gestão com as características esquematizadas na Figura 7.2, 

atendendo que o corte total ou parcial de azevinho espontâneo é proibido. 
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Figura 7.1 – Faixas de gestão de combustível previstas no PMDFCI da Guarda. 
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Legenda: 

  

Fonte: ICNF (2018) - http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/Resource/doc/fgc2018/Esquema-Edificios-Aglomerados-

16mar2018.pdf. 

Figura 7.2 – Esquema da faixa de gestão de combustível a criar e manter de acordo com a floresta 

presente na área do projeto. 

 

 

7.3. Análise de riscos do projeto sobre o ambiente 

 

Neste ponto são analisados os riscos das ações do projeto que podem ter efeitos 

sobre o ambiente. As principais fontes de perigo são as apresentadas no Quadro 7.5. 

A análise apresentada neste ponto não pode ser dissociada da análise apresentada 

em cada um dos fatores ambientais realizada no EIA. 

 

Quadro 7.5 – Fontes de perigo associadas às ações do projeto. 

Ação do projeto Fonte de perigo Causas de acidente Tipo de acidente 

Fase de construção 

- Instalação e 

funcionamento do 

estaleiro 

Existência de 

substâncias 

contaminantes 

(óleos, gasóleo, 

etc.) 

- Derrame acidental de 

substâncias poluentes com 

origem nos equipamentos 

afetos à construção 

- Contaminação do solo e 

águas superficiais e 

subterrâneas 

- Obras de construção 

civil 

Alteração da 

morfologia do 

terreno 

- Aumento do escoamento 

superficial 

- Arraste de materiais 

- Deslizamento de terras 

- Arrastamento de sólidos 

para a rede hidrográfica 

na envolvente 

- Degradação do solo 

Alteração da rede 

de drenagem e da 

qualidade da água 

- Depósito inadvertido nas 

linhas de escorrência 

- Derrame acidental de 

substâncias poluentes com 

origem nos equipamentos 

afetos à construção 

- Contaminação do solo e 

águas superficiais e 

subterrâneas 

Presença de 

maquinaria 

- Derrame acidental de 

substâncias poluentes 

- Contaminação do solo e 

águas superficiais e 

subterrâneas 

http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/Resource/doc/fgc2018/Esquema-Edificios-Aglomerados-16mar2018.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/Resource/doc/fgc2018/Esquema-Edificios-Aglomerados-16mar2018.pdf
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Ação do projeto Fonte de perigo Causas de acidente Tipo de acidente 

Movimentação de 

cargas 

- Incumprimento da legislação 

em vigor relativa à proteção 

da segurança dos 

trabalhadores 

- Quedas em altura e lesões 

músculo-esqueléticas dos 

trabalhadores 

- Transportes de 

pessoas e materiais 

Aumento do 

tráfego rodoviário 

- Não cumprimento e/ou 

alteração de medidas de 

segurança, sinalização e 

informação da circulação 

rodoviária e pedonal 

- Circulação de maquinaria 

pesada 

- Acidentes rodoviários 

Fase de funcionamento 

- Presença física do 

projeto 

- Utilização e ocupação 

turística 

- Manutenção das 

plataformas e dos 

espaços verdes 

Presença de 

pessoas e de 

elementos 

artificiais 

- Ruído 

- Não cumprimento dos acessos 

internos do Parque 

- Perturbação da fauna 

- Destruição de flora 

Presença de 

pessoas e 

confeção de 

alimentos 

- Fumar ou foguear 

- Não cumprimento das regras 

internas do Parque 

- Incêndios florestais 

- Transportes de 

pessoas e bens 

Aumento do 

tráfego rodoviário 

- Não cumprimento de medidas 

de segurança e/ou sinalização 

da circulação rodoviária e 

pedonal 

- Acidentes rodoviários 

- Derrame acidental de 

substâncias poluentes 

- Contaminação do solo e 

águas superficiais e 

subterrâneas 

- Produção de faíscas ou 

faúlhas 
- Incêndios florestais 

 

 

7.4. Medidas de minimização 

 

Para a prevenção dos riscos identificados neste capítulo devem ser implementadas 

todas as diretrizes estipuladas pela legislação em vigor e as recomendações do 

presente EIA, uma vez que só desta forma se garante a segurança do meio 

ambiente, dos trabalhadores e da população mais próxima. Acresce, a 

implementação das seguintes medidas de minimização: 

- Os utilizadores do Parque de Campismo devem ser informados e incentivados a 

respeitar os percursos internos do Parque, de forma a proteger a vegetação. 

- Criar e manter a faixa de gestão de combustível de acordo com as regras 

estabelecidas legalmente em torno da propriedade. 

- Cumprir as regras estabelecidas no período crítico de incêndio florestal em todas 

as fases do projeto. 

- Deve ser expressamente proibida a queima de qualquer tipo de resíduo na área 

de implantação do projeto e em todas as fases do mesmo. 
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8 
Monitorização e medidas de gestão 
ambiental 

 

 

8.1. Programa de monitorização 

 

Neste ponto são normalmente 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. No entanto, face aos 

impactes esperados na fase de construção e funcionamento descritos no Capítulo 5, 

e as medidas de minimização preconizadas, não são propostos planos de 

monitorização. 

 

8.2. Recomendações e medidas de gestão ambiental 

 

Para as fases de construção e funcionamento deverão ser implementadas todas as 

medidas de minimização de impactes e recomendações conforme apresentado nos 

Quadros 8.1 e 8.2, por forma a minimizar os impactes identificados. 

 

Quadro 8.1 – Medidas a implementar na fase de construção. 

Fatores Medidas de minimização para a fase de construção 

Recursos hídricos 

subterrâneos 

- O armazenamento de substâncias poluentes deve ser realizado sobre uma bacia de retenção 

estanque, de forma a evitar derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos 

poluentes. Os recipientes devem estar claramente identificados e possuir rótulos que 

indiquem o seu conteúdo. 

- No caso de ocorrer um derrame acidental de combustível ou óleos, a origem do derrame 

deverá ser controlada o mais rapidamente possível e a camada de solo contaminada deverá 

ser removida e enviada para destino final adequado. 

- Todos os resíduos lixiviáveis devem ser armazenados em contentor estanque e em local 

coberto para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

- Na área de estaleiro deverão estar disponíveis materiais absorventes para conter eventuais 

derrames de óleos e combustíveis. 

- É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância 

poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos, linhas de água, levada, ou em qualquer 

local que não tenha sido previamente autorizado. 

Recursos hídricos 

superficiais 

- Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados na obra devem ser armazenados em 

recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, 

preferencialmente a reciclagem. 

- É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância 

poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que 

não tenha sido previamente autorizado. 
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Fatores Medidas de minimização para a fase de construção 

Solo e uso do solo - Os trabalhos que envolvam escavações deverão ocorrer nos períodos de menor pluviosidade, 

de forma a minimizar a exposição dos solos, a erosão hídrica e o transporte sólido. 

- Prever, no estaleiro, uma zona impermeável para a manipulação de combustíveis, óleos ou 

outras substâncias poluentes. 

- Interditar a rejeição nos solos de qualquer tipo de efluente produzido na obra. 

- Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo deve proceder-se à recolha do 

solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final adequado. 

- No final das obras, nas áreas que tenham sido utilizadas para estaleiro, deverá proceder-se ao 

revolvimento dos solos, de modo a descompactá-los, reconstituindo assim, na medida do 

possível, a sua estrutura e equilíbrio. 

Sistemas 

ecológicos 

- Deverá restringir-se a perturbação decorrente do processo construtivo (ruído, vibrações e 

perturbação visual resultantes da operação de máquinas e atividade de pessoal) à menor área 

possível. 

- Remover de forma adequada as espécies invasoras que se possam instalar espontaneamente, 

de acordo com as melhores práticas disponíveis (sítio das invasoras PT - http://invasoras.pt/). 

Paisagem - Todas as operações realizadas por pessoas ou máquinas deverão ser executadas, sempre que 

possível, dentro do perímetro da obra, de forma a reduzir a exposição visual destas ações. 

Ambiente sonoro - O horário de trabalho nesta fase deve restringir-se ao período diurno (das 08h00 às 20h00) e 

dias úteis, e tendo em atenção o estabelecido no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

de janeiro. 

Ordenamento do 

território 

- Caso sejam identificados exemplares de azevinho, estes devem ser preservados. 

- Na área destinada à instalação de equipamento campista deve ser colocada sinalética a avisar 

os utentes da presença e tensão da linha elétrica. 

Riscos - Cumprir as regras estabelecidas no período crítico de incêndio florestal. 

- Deve ser expressamente proibida a queima de qualquer tipo de resíduo na área de 

implantação do projeto. 

 

Quadro 8.2 – Medidas a implementar na fase de funcionamento. 

Fatores Medidas de minimização para a fase de funcionamento 

Geologia e 

geomorfologia 

- Efetuar a manutenção dos taludes e a eventual correção de situações de instabilidade. 

Recursos hídricos 

subterrâneos e 

superficiais 

- Deve ser atualizada a licença de captação de água para o aumento de consumo esperado. 

- Assim que a rede pública de drenagem de efluentes esteja disponível, deve ser efetivada a 

respetiva ligação ao Parque de Campismo, desativando os sistemas individuais de tratamento. 

- Proceder à limpeza periódica dos órgãos de tratamento das fossas séticas. 

Solo e uso do solo - É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância 

poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos, linhas de água, levada, ou em qualquer 

local que não tenha sido previamente autorizado. 

Sistemas 

ecológicos 

- Todas as espécies vegetais a colocar na propriedade devem ser espécies associadas ao uso 

agrícola ou então espécies adaptadas às condições edafoclimáticas da região. 

- Deverão ser implementadas medidas que garantam a minimização do risco de incêndio 

decorrente do aumento da presença humana, de acordo com a legislação em vigor e com as 

orientações do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios da Guarda. 

- Remover de forma adequada as espécies invasoras que se possam instalar espontaneamente, 

de acordo com as melhores práticas disponíveis (sítio das invasoras PT - http://invasoras.pt/). 

Riscos - Os utilizadores do Parque de Campismo devem ser informados e incentivados a respeitar os 

percursos internos do Parque, de forma a proteger a vegetação. 

- Criar e manter a faixa de gestão de combustível de acordo com as regras estabelecidas 

legalmente em torno da propriedade. 

- Cumprir as regras estabelecidas no período crítico de incêndio florestal. 

- Deve ser expressamente proibida a queima de qualquer tipo de resíduo na área de 

implantação do projeto. 

 

http://invasoras.pt/
http://invasoras.pt/
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9 Conclusões 

 

 

O objetivo do projeto é, de acordo com o proponente, efetuar a legalização das 

construções existentes e concluir a construção das infraestruturas necessárias ao 

pleno funcionamento do Parque de Campismo. 

 

O Parque de Campismo corresponde ao projeto de vida do proponente, dado que a 

sua residência permanente se localiza na propriedade onde este funciona.  

 

O projeto não apresenta impactes ambientais relevantes ao nível dos fatores 

ambientais. Os meios recetores sofrem impactes que foram considerados nulos ou 

negligenciáveis. Apenas o fator dos recursos hídricos subterrâneos e a paisagem 

apresentam impactes negativos que, no entanto, foram considerados de baixa 

significância.  

 

Ao nível da socioeconomia local são esperados impactes positivos, por representar 

uma fonte de rendimento e atividade económica. 

 

O projeto encontra-se integrado no Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), 

pertencente à Rede Nacional de Áreas Protegidas, e na Zona Especial de 

Conservação PTCON0014 Serra da Estrela da Rede Natura 2000. A análise efetuada 

permitiu verificar que os valores naturais associados ao PNSE não serão afetados 

pelo projeto. 

 

Salienta-se que, para a prevenção dos riscos ambientais, deve ser dada especial 

importância à implementação das medidas para minimizar o risco de incêndio, dado 

o contexto onde se insere o projeto. 

 

Os impactes negativos identificados serão em parte compensados mediante a 

implementação das medidas de minimização propostas para a fase de construção e 

funcionamento. 

 

Regista-se ainda o facto de o projeto ser enquadrável no Plano Diretor Municipal da 

Guarda e no Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela. 
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