
 

 

  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPANSÃO DA 
ZONA INDUSTRIAL DE AMOREIRA DA GÂNDARA 

VOLUME II - RELATÓRIO SÍNTESE 

DOSSIER 

1097.20 

FICHEIRO 

Template EIA 

DEPARTAMENTO 

ENGENHARIA 

Estudos e Projetos (DEEP) 

DATA 

30/06/2021 

CLIENTE 
                



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | i 
Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

 

 

 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPANSÃO ZONA 

INDUSTRIAL DE AMOREIRA DA GÂNDARA 

 

 

RELATÓRIO SÍNTESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficheiro: Template EIA 

Data: Junho de 2021



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | ii Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

 

REGISTO DE ALTERAÇÕES: 

N.º REVISÃO DATA AUTOR DESCRIÇÃO 

0 Junho de 2021 CTGA Criação do documento 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisão 0: 

ELABORADO:  
Sobral & Monteiro Consulting, Lda. e da BoG 

- Environmental Consulting, Lda. 

REVISTO: 
Dr. Pedro Nogueira 

APROVADO: 
Dr. Ezequiel China 

   

DATA: 30/06/2021 DATA:  30/06/2021 DATA: 30/06/2021 

 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | iii Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

 

Índice Geral 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 1 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO, DA SUA FASE DE DESENVOLVIMENTO E DO 

PROPONENTE .............................................................................................................................................................. 1 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE PARA A 

AUTORIZAÇÃO ........................................................................................................................................................... 1 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL ..... 2 

1.4. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EIA ....... 2 

1.5. PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA ............................................................................................... 3 

1.6. ENQUADRAMENTO LEGAL DO EIA................................................................................................. 3 

1.7. ANTECEDENTES DE PROCESSOS DE AIA E DO PROJETO ............................................... 4 

1.7.1 Antecedentes do EIA .................................................................................................................................. 4 

1.7.2 Antecedentes do projeto........................................................................................................................... 4 

2. METODOLOGIA GERAL, ESTRUTURA E ÂMBITO ....................................................... 5 

2.1. METODOLOGIA GERAL............................................................................................................................ 5 

2.2. ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL ......................................................... 8 

2.3. ENTIDADES CONTACTADAS ............................................................................................................ 11 

2.4. DEFINIÇÃO DO ÂMBITO ....................................................................................................................... 19 

2.4.1 Área de estudo ........................................................................................................................................... 19 

2.4.2 Dimensões e variáveis de caracterização............................................................................................. 20 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO .............................................................................................. 21 

3.1. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO ............................................................................. 21 

3.1.1 Objetivos do projeto ................................................................................................................................ 21 

3.1.2 Antecedentes do projeto......................................................................................................................... 22 

3.2. LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJETO ........................................................ 24 

3.2.1 Enquadramento administrativo ............................................................................................................... 25 

3.2.2 Enquadramento em áreas sensíveis ....................................................................................................... 27 

3.2.3 Enquadramento com instrumentos de gestão territorial................................................................. 29 

3.2.4 Enquadramento com condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública .................... 42 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | iv Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

3.3. BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO ................................................................................................... 53 

3.4. DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS OU AUSÊNCIA DE 

INTERVENÇÃO .......................................................................................................................................................... 67 

3.5. PROJETOS ASSOCIADOS, COMPLEMENTARES E/OU SUBSIDIÁRIOS .................... 67 

3.6. PRINCIPAIS AÇÕES OU ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO ....... 68 

3.6.1 Fase de Construção .................................................................................................................................. 68 

3.6.2 Fase de Exploração .................................................................................................................................... 69 

3.7. CONSUMO E RECURSOS ....................................................................................................................... 69 

3.7.1 Fase de Construção .................................................................................................................................. 69 

3.7.2 Fase de Exploração .................................................................................................................................... 71 

3.8. CARGAS AMBIENTAIS GERADAS PELO PROJETO ............................................................... 71 

3.8.1 Fase de Construção .................................................................................................................................. 71 

3.8.2 Fase de Exploração .................................................................................................................................... 72 

3.9. PROGRAMA TEMPORAL ........................................................................................................................ 74 

3.10. INVESTIMENTO PREVISTO.............................................................................................................. 75 

4. CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA ................................................ 76 

4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS ................................................................................................................... 76 

4.2. CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ............................................................................................ 77 

4.2.1 Metodologia e âmbito específico ........................................................................................................... 77 

4.2.2 Estações meteorológicas .......................................................................................................................... 78 

4.2.3 Caracterização e classificação climática da área do projeto ........................................................... 80 

4.2.4 Enquadramento das alterações climáticas............................................................................................ 81 

4.2.5 Enquadramento das alterações climáticas para a região de Aveiro ............................................... 84 

4.2.6 Vulnerabilidade da região de Aveiro aos impactes das alterações climáticas ............................. 86 

4.2.7 Caracterização das emissões de GEE no município de Anadia ...................................................... 87 

4.2.8 Evolução da situação de referência na ausência de projeto ............................................................ 88 

4.3 QUALIDADE DO AR .................................................................................................................................. 90 

4.3.1 Metodologia e âmbito específico ........................................................................................................... 90 

4.3.2 Enquadramento legal ................................................................................................................................. 90 

4.3.3 Fontes emissoras de poluentes atmosféricos ..................................................................................... 92 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | v Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

4.3.4 Recetores sensíveis ................................................................................................................................... 99 

4.3.5 Caracterização da qualidade do ar ...................................................................................................... 101 

4.3.6 Conclusão .................................................................................................................................................. 107 

4.3.7 Evolução da situação de referência na ausência de projeto .......................................................... 108 

4.4 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA................................................................................................... 108 

4.4.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 108 

4.4.2 Evolução da situação de referência na ausência de projeto .......................................................... 120 

4.5 SISTEMAS ECOLÓGICOS ..................................................................................................................... 120 

4.5.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 120 

4.5.2 Resultados ................................................................................................................................................. 122 

4.5.3 Evolução da situação de referência na ausência de projeto .......................................................... 147 

4.6 AMBIENTE SONORO .............................................................................................................................. 148 

4.6.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 148 

4.6.2 Enquadramento legal ............................................................................................................................... 148 

4.6.3 Fontes emissoras de ruído .................................................................................................................... 149 

4.6.4 Recetores sensíveis ................................................................................................................................. 151 

4.6.5 Caracterização do Ambiente sonoro atual ....................................................................................... 153 

4.6.6 Conclusão .................................................................................................................................................. 157 

4.6.7 Evolução da situação de referência na ausência de projeto .......................................................... 158 

4.7 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA ................................................................ 158 

4.7.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 158 

4.7.2 Recursos hídricos superficiais ............................................................................................................... 158 

4.7.3 Recursos hídricos subterrâneos........................................................................................................... 162 

4.7.4 Evolução da situação de referência na ausência de projeto .......................................................... 166 

4.8 SOLO E CAPACIDADE DE USO DO SOLO ............................................................................... 166 

4.8.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 166 

4.8.2 Solos ........................................................................................................................................................... 167 

4.8.3 Capacidade de uso dos solos ................................................................................................................ 169 

4.8.4 Evolução da situação de referência na ausência de projeto .......................................................... 171 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | vi Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

4.9 OCUPAÇÃO DO SOLO .......................................................................................................................... 171 

4.9.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 171 

4.9.2 Resultados ................................................................................................................................................. 172 

4.9.3 Evolução da situação de referência na ausência de projeto .......................................................... 178 

4.10  SOCIOECONOMIA ............................................................................................................................... 179 

4.10.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 179 

4.10.2 Resultados ................................................................................................................................................. 179 

4.10.3 Evolução da situação de referência na ausência de projeto .......................................................... 207 

4.11  SAÚDE HUMANA ................................................................................................................................. 207 

4.11.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 207 

4.11.2 Vulnerabilidade da população ............................................................................................................... 208 

4.11.3 Enquadramento da saúde na região .................................................................................................... 208 

4.11.4 Influência do ruído na saúde humana .................................................................................................. 214 

4.11.5 Influência da qualidade do ar na saúde humana ................................................................................ 215 

4.11.6 Evolução da situação de referência na ausência do projeto .......................................................... 216 

4.12  PAISAGEM .................................................................................................................................................... 217 

4.12.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 217 

4.12.2 Caracterização geral ............................................................................................................................... 224 

4.12.3 Paisagem ..................................................................................................................................................... 225 

4.12.4 Caracterização Local da UP 58 - “Bairrada” ..................................................................................... 229 

4.12.4 Evolução da situação de referência na ausência do projeto .......................................................... 242 

4.13  PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO ......................................................... 243 

4.13.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 243 

4.13.2 Resultados ................................................................................................................................................. 244 

4.13.3 Evolução da situação de referência na ausência de projeto .......................................................... 249 

5. AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS .................................................................250 

5.1 METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ................................................................... 250 

5.1.1 Considerações gerais e aspetos metodológicos .............................................................................. 250 

5.1.2 Identificação de impactes ....................................................................................................................... 250 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | vii Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

5.1.3 Previsão de impactes .............................................................................................................................. 251 

5.1.4 Avaliação de impactes ............................................................................................................................. 251 

5.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE ............................................................................................... 255 

5.3 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS .......................................................................................... 257 

5.3.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 257 

5.3.2 Ações geradoras de impactes ............................................................................................................... 257 

5.3.3 Fase de construção .................................................................................................................................. 258 

5.3.4 Fase de exploração .................................................................................................................................. 258 

5.4 QUALIDADE DO AR ................................................................................................................................ 259 

5.4.1 Fase de construção .................................................................................................................................. 259 

5.4.2 Fase de exploração .................................................................................................................................. 261 

5.5 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA................................................................................................... 268 

5.5.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 268 

5.5.2 Ações geradoras de impactes ............................................................................................................... 268 

5.5.3 Fase de construção .................................................................................................................................. 268 

5.5.4 Fase de exploração .................................................................................................................................. 269 

5.6 SISTEMAS ECOLÓGICOS ..................................................................................................................... 269 

5.6.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 269 

5.6.2 Ações geradoras de impactes ............................................................................................................... 270 

5.6.3 Fase de Construção ................................................................................................................................ 270 

5.6.4 Fase de Exploração .................................................................................................................................. 274 

5.7 AMBIENTE SONORO .............................................................................................................................. 275 

5.7.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 275 

5.7.2 Ações geradoras de impactes ............................................................................................................... 276 

5.7.3 Fase de construção .................................................................................................................................. 277 

5.7.4 Fase de exploração .................................................................................................................................. 278 

5.8 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA ................................................................ 280 

5.8.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 280 

5.8.2 Ações Geradoras de impactes ............................................................................................................. 281 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | viii Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

5.8.3 Fase de construção .................................................................................................................................. 281 

5.8.4 Fase de exploração .................................................................................................................................. 282 

5.9 SOLO E CAPACIDADE DE USO ....................................................................................................... 282 

5.9.1 Metodologia e âmbito Específico ......................................................................................................... 282 

5.9.2 Ações geradoras de impactes ............................................................................................................... 282 

5.9.3 Fase de construção .................................................................................................................................. 283 

5.9.4 Fase de exploração .................................................................................................................................. 283 

5.10  OCUPAÇÃO DO SOLO ..................................................................................................................... 284 

5.10.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 284 

5.10.2 Ações geradoras de impactes ............................................................................................................... 284 

5.10.3 Fase de construção .................................................................................................................................. 284 

5.10.4 Fase de exploração .................................................................................................................................. 285 

5.11  SOCIOECONOMIA .................................................................................................................................. 285 

5.11.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 285 

5.11.2 Ações geradoras de impactes ............................................................................................................... 286 

5.11.3 Fase de construção .................................................................................................................................. 287 

5.11.4 Fase de exploração .................................................................................................................................. 288 

5.12  SAÚDE HUMANA ................................................................................................................................. 289 

5.12.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 289 

5.12.2 Ações geradoras de impactes ............................................................................................................... 289 

5.12.3 Fase de construção .................................................................................................................................. 290 

5.12.4 Fase de exploração .................................................................................................................................. 290 

5.13  PAISAGEM ................................................................................................................................................. 291 

5.13.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 291 

5.13.2 Ações geradoras de impactes ............................................................................................................... 293 

5.13.3 Fase de construção .................................................................................................................................. 294 

5.13.4 Fase de exploração .................................................................................................................................. 296 

5.14  PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO ......................................................... 299 

5.14.1 Metodologia e âmbito específico ......................................................................................................... 299 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | ix Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

5.14.2 Ação geradoras de impactes ................................................................................................................. 300 

5.14.3 Fase de construção .................................................................................................................................. 300 

5.14.4 Fase de exploração .................................................................................................................................. 300 

5.15  QUADRO SÍNTESE DE IMPACTES ............................................................................................. 301 

5.16 AVALIAÇÃO DE IMPACTES CUMULATIVOS ............................................................................. 306 

6. ANÁLISE DE VULNERABILIDADES E RISCOS RELEVANTES.................................308 

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS ........................................................................................................................ 308 

6.2 ANÁLISE DE RISCOS EXTERNOS – RISCOS NATURAIS, MISTOS E 

TECNOLÓGICOS .................................................................................................................................................... 308 

6.3 ANÁLISE DOS RISCOS INTRÍNSECOS AO PROJETO ........................................................ 312 

6.4 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO ............................................................................................................. 313 

7. MEDIDAS DE MITIGAÇÃO ............................................................................................315 

7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS ................................................................................................................. 315 

7.2 MEDIDAS DE ÂMBITO GERAL .......................................................................................................... 315 

7.2.1 Fase de pré-construção .......................................................................................................................... 315 

7.2.2 Fase de construção .................................................................................................................................. 315 

7.2.3 Fase de pós-construção ......................................................................................................................... 317 

7.2.4 Fase de exploração .................................................................................................................................. 318 

7.3 MEDIDAS DE ÂMBITO ESPECÍFICO .............................................................................................. 318 

7.3.1 Clima e alterações climáticas ................................................................................................................ 318 

7.3.2 Qualidade do ar ....................................................................................................................................... 319 

7.3.3 Geologia e geomorfologia ..................................................................................................................... 320 

7.3.4 Sistemas ecológicos ................................................................................................................................. 320 

7.3.5 Ambiente sonoro ..................................................................................................................................... 321 

7.3.6 Recursos hídricos e qualidade da água ............................................................................................... 321 

7.3.7 Solo e capacidade de uso do solo........................................................................................................ 323 

7.3.8 Ocupação do solo ................................................................................................................................... 323 

7.3.9 Socioeconomia ......................................................................................................................................... 323 

7.3.10 Saúde humana ........................................................................................................................................... 324 

7.3.11 Paisagem ..................................................................................................................................................... 325 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | x Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

7.3.12 Património arqueológico e etnológico ............................................................................................... 325 

8. MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL DOS IMPACTES ...............................327 

8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS ................................................................................................................. 327 

8.2 PLANOS DE MONITORIZAÇÃO ...................................................................................................... 327 

8.2.1 Plano de acompanhamento ambiental de obra ................................................................................. 327 

8.2.2 Recursos hídricos subterrâneos........................................................................................................... 328 

8.2.3 Qualidade do ar ....................................................................................................................................... 329 

8.2.4 Ambiente sonoro ..................................................................................................................................... 329 

9. LACUNAS TÉCNICAS E DE CONHECIMENTO .........................................................330 

10. CONCLUSÕES ...............................................................................................................331 

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..............................................................................334 

 

  



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | xi Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

Índice de Figuras 

Figura 1 - Faseamento e metodologia geral do Estudo de Impacte Ambiental ........................................................ 5 

Figura 2 - Enquadramento administrativo do projeto .................................................................................................. 26 

Figura 3 - Áreas classificadas e sensíveis presentes na envolvente da área de estudo ......................................... 28 

Figura 4 - Enquadramento do projeto no PROF CL .................................................................................................... 33 

Figura 5 - Enquadramento do projeto na Planta de Ordenamento do PDM de Anadia - Ordenamento ....... 36 

Figura 6 - Enquadramento do projeto na Planta de Ordenamento do PDM de Anadia – Estrutura Ecológica 

Municipal ........................................................................................................................................................................ 37 

Figura 7 - Enquadramento do projeto na Planta de Ordenamento do PDM de Anadia – Zonas Sensíveis e 

Zonas Mistas ................................................................................................................................................................. 38 

Figura 8 - Enquadramento do projeto na carta de perigosidade de incêndio do PMDFCI de Anadia ............. 40 

Figura 9 - Enquadramento do projeto na Planta de Condicionantes do PDM – RAN ......................................... 43 

Figura 10 - Enquadramento do projeto na Planta de Condicionantes do PDM – REN ....................................... 44 

Figura 11 - Enquadramento do projeto na Planta de Condicionantes do PDM – Perigosidade de Incêndio . 45 

Figura 12 - Enquadramento do projeto na Planta de Condicionantes do PDM – Povoamentos Florestais 

Percorridos por Incêndios ......................................................................................................................................... 46 

Figura 13 - Enquadramento do projeto na Planta de Condicionantes do PDM – Outras Condicionantes .... 47 

Figura 14 - Enquadramento do projeto na Carta de RAN ......................................................................................... 48 

Figura 15 - Enquadramento do projeto na Carta de REN .......................................................................................... 49 

Figura 16 - Áreas percorridas por incêndio ................................................................................................................... 51 

Figura 17 - Apresentação do projeto ............................................................................................................................... 56 

Figura 18 -  Projeto de execução de drenagem de águas pluviais ............................................................................. 61 

Figura 19 - Localização da estação climatológica de Anadia e enquadramento do Projeto ................................ 79 

Figura 20 - Emissões de GEE no concelho de Anadia, distribuídas pelos sectores de atividade (2017) .......... 87 

Figura 21 - Principais fontes emissoras de poluentes atmosféricos .......................................................................... 93 

Figura 22 - Evolução das emissões de SOx no concelho de Anadia e respetivo comparativo Nacional ......... 94 

Figura 23 - Evolução das emissões de NOx no concelho de Anadia e respetivo comparativo Nacional ....... 94 

Figura 24 - Evolução das emissões de Compostos Orgânicos Não Metânicos (COVNM) no concelho de 

Anadia e respetivo comparativo Nacional ............................................................................................................. 95 

Figura 25 - Evolução das emissões de PM10 no concelho de Anadia e respetivo comparativo Nacional ...... 95 

Figura 26 - Evolução das emissões de PM10 no concelho de Anadia e respetivo comparativo Nacional ...... 96 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | xii Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

Figura 27 - Emissões de SOx por sector de acordo com a nomenclatura GNFR (CEIP, 2014) para o ano de 

2015 e de 2017 no concelho de Anadia ................................................................................................................. 97 

Figura 28 - Emissões de NOx por sector de acordo com a nomenclatura GNFR (CEIP, 2014) para o ano de 

2015 e de 2017 no concelho de Anadia ................................................................................................................. 97 

Figura 29 - Emissões de COVNM por sector de acordo com a nomenclatura GNFR (CEIP, 2014) para o 

ano de 2015 e de 2017 no concelho de Anadia ................................................................................................... 98 

Figura 30 - Emissões de PM10 por sector de acordo com a nomenclatura GNFR (CEIP, 2014) para o ano de 

2015 e de 2017 no concelho de Anadia ................................................................................................................. 98 

Figura 31 - Emissões de CO por sector de acordo com a nomenclatura GNFR (CEIP, 2014) para o ano de 

2015 e de 2017 no concelho de Anadia ................................................................................................................. 99 

Figura 32 - Recetores sensíveis ........................................................................................................................................ 100 

Figura 33 - Rosa-dos-ventos - Anadia - 1971-2000 (Fonte: IPMA) ......................................................................... 102 

Figura 34 - Enquadramento geomorfológico regional ................................................................................................ 110 

Figura 35 - Enquadramento geológico regional ............................................................................................................ 113 

Figura 36 - Enquadramento neotectónico da área de Projeto ................................................................................. 117 

Figura 37 - Epicentros com magnitude superior a 2,5 na região Centro (2000 – à data) e epicentros 

ocorridos no último mês (22/04 a 21/05/2021) ................................................................................................. 118 

Figura 38 - Famílias florísticas mais bem representadas na área de estudo .......................................................... 123 

Figura 39 - Localização dos sobreiros observados em campo ................................................................................. 125 

Figura 40 - Carta de unidades de vegetação ................................................................................................................. 132 

Figura 41 - Percentagem de ocupação das unidades de vegetação na área de estudo....................................... 133 

Figura 42 - Famílias avifaunísticas mais bem representadas na área de estudo .................................................... 140 

Figura 43 - Áreas sensíveis para aves na envolvente da área de estudo ................................................................ 146 

Figura 44 - Principais fontes emissoras de ruído ......................................................................................................... 150 

Figura 45 - Recetores sensíveis ........................................................................................................................................ 152 

Figura 46 - Extrato do Mapa de Ruído do Município da Anadia, indicador Lden (Sonometria, 2008) com 

sobreposição da área do projeto e dos locais de medição de ruído utilizados na avaliação acústica 

realizada no âmbito do presente EIA .................................................................................................................... 155 

Figura 47 - Extrato do Mapa de Ruído do Município da Anadia, indicador Ln (Sonometria, 2008) com 

sobreposição da área do projeto e dos locais de medição de ruído utilizados na avaliação acústica 

realizada no âmbito do presente EIA .................................................................................................................... 155 

Figura 48 - Extrato do Mapa Estratégico de Ruído da Autoestrada A1, indicador Lden (dBwave, 2018) com 

sobreposição da área do projeto e dos locais de medição de ruído utilizados na avaliação acústica 

realizada no âmbito do presente EIA .................................................................................................................... 156 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | xiii Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

Figura 49 - Extrato do Mapa Estratégico de Ruído da Autoestrada A1, indicador Ln (dBwave, 2018) com 

sobreposição da área do projeto e dos locais de medição de ruído utilizados na avaliação acústica 

realizada no âmbito do presente EIA .................................................................................................................... 157 

Figura 50 - Enquadramento hidrográfico de âmbito regional ................................................................................... 160 

Figura 51 - Enquadramento da Zona Industrial de Amoreira da Gândara e domínios enquadrantes (círculo 

vermelho) no Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro-O2 ............................................................................... 163 

Figura 52 - Enquadramento da Zona Industrial de Amoreira da Gândara e domínios enquadrantes (círculo 

vermelho) na Unidade Hidrogeológica da Orla Ocidental .............................................................................. 163 

Figura 53 - Enquadramento da Zona Industrial de Amoreira da Gândara e domínios envolventes (círculo 

vermelho) no mapa das áreas de recarga do Sistema aquífero do Cretácico de Aveiro (O2) ............... 164 

Figura 54 - Enquadramento da Zona Industrial de Amoreira da Gândara e domínios envolventes (círculo 

vermelho) no mapa piezométrico do Sistema aquífero Cretácico de Aveiro-O2 ..................................... 165 

Figura 55 - Enquadramento do Projeto na Carta de Solos de Portugal ................................................................ 168 

Figura 56 - Enquadramento do Projeto na Carta de Capacidade de Uso do Solo ............................................. 170 

Figura 57 - Carta de Ocupação do Solo ........................................................................................................................ 173 

Figura 58 - Proporção das categorias do uso do solo na área de estudo ............................................................. 174 

Figura 59 - Comparação da variação da Densidade Populacional Residente no concelho de Anadia e NUT III 

- Região de Aveiro, entre 1991-2001 e 2001-2011 ........................................................................................... 180 

Figura 60 -  Comparação da população residente no concelho de Anadia por freguesias, segundo os 

resultados definitivos dos Censos de 2001 e 2011 ........................................................................................... 182 

Figura 61 -  População residente estimada desde os valores reais de 2011 aos valores estimados de 2012 a 

2019 no concelho de Anadia ................................................................................................................................... 183 

Figura 62 - Densidade populacional definitiva em 2011, estimada em 2019 no concelho de Anadia e da 

média nacional definitiva em 2011 no concelho de Anadia ............................................................................. 184 

Figura 63 - Densidade populacional estimada acima da média nacional no concelho de Anadia em 2013 ... 185 

Figura 64 - Densidade populacional no concelho de Anadia em 2011 ................................................................... 185 

Figura 65 - Indivíduos residentes por grupos etários no concelho de Anadia em 2011.................................... 187 

Figura 66 - Indivíduos residentes por grupos etários no concelho de Anadia em 2011.................................... 188 

Figura 67 - Número indivíduos residentes por grupos etários no concelho de Anadia em 2011 pelos 

resultados definitivos do INE e em 2019 pelas estimativas da PORDATA ................................................. 189 

Figura 68 - Percentagem de indivíduos residentes por grupos etários no concelho de Anadia em 2011 pelos 

resultados definitivos do INE e em 2019 pelas estimativas da PORDATA ................................................. 189 

Figura 69 - Redução do número de indivíduos residentes por grupos etários no concelho de Anadia em 

2011 segundo os resultados definitivos do INE e em 2019 pelas estimativas da PORDATA ................ 190 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | xiv Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

Figura 70 - Níveis de escolaridade nos residentes com +15 anos e por sexo no concelho de Anadia em 

2011 pelos resultados definitivos do INE............................................................................................................. 191 

Figura 71 - População e analfabetos residentes com idade superior a 10 anos no concelho de Anadia em 

2011 pelos resultados definitivos do INE............................................................................................................. 192 

Figura 72 - Totais da população ativa por grupos etários no concelho de Anadia em 2001 e 2011 pelos 

resultados definitivos do INE .................................................................................................................................. 193 

Figura 73 - Totais da população ativa em 2001 e 2011 no concelho de Anadia e por sexo segundo os 

resultados definitivos do INE .................................................................................................................................. 194 

Figura 74 - Totais da população empregada por  Sectores Económicos, em 2001 e 2011 no concelho de 

Anadia pelos resultados definitivos do INE ......................................................................................................... 194 

Figura 75 - Número total de desempregados por grupos etários, em 2001 e 2011 no concelho de Anadia 

pelos resultados definitivos do INE ....................................................................................................................... 196 

Figura 76 - Número total de desempregados por grupos etários, em 2001 e 2011 no concelho de Anadia 

pelos resultados definitivos do INE ....................................................................................................................... 196 

Figura 77 - Totais de desempregados em percentagem e por sexo em 2001 e 2011 no concelho de Anadia 

pelos resultados definitivos do INE ....................................................................................................................... 197 

Figura 78 - Crescimento do desemprego em percentagem por grupos etários entre 2001 e 2011 no 

concelho de Anadia pelos resultados definitivos do INE ................................................................................. 197 

Figura 79 - Percentagem de empresas não financeiras por sector de atividade económica e percentagem, no 

concelho de Anadia em 2009 .................................................................................................................................. 200 

Figura 80 - Empresas não financeiras por sector de atividade económica e totais, no concelho de Anadia em 

2009 ............................................................................................................................................................................... 200 

Figura 81 - Percentagem de empresas não financeiras por sector de atividade económica e percentagem, no 

concelho de Anadia em 2018 .................................................................................................................................. 201 

Figura 82 - Empresas não financeiras por sector de atividade económica e totais, no concelho de Anadia em 

2018 ............................................................................................................................................................................... 202 

Figura 83 - Total de empresas não financeiras no concelho de Anadia em 2009 e 2018 ................................. 203 

Figura 84 - Acessibilidades à zona industrial de Amoreira da Gândara ................................................................. 206 

Figura 85 - Mortalidade proporcional no ACeS Baixo Vouga .................................................................................. 210 

Figura 86 - Hipsometria ..................................................................................................................................................... 219 

Figura 87 - Declives ............................................................................................................................................................ 220 

Figura 88 - Qualidade visual .............................................................................................................................................. 221 

Figura 89 - Capacidade de Absorção Visual ................................................................................................................. 222 

Figura 90 - Sensibilidade Visual ........................................................................................................................................ 223 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | xv Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

Figura 91 - Grupos de Unidades de Paisagem .............................................................................................................. 226 

Figura 92 - Unidade de Paisagem 58 – Bairrada ........................................................................................................... 228 

Figura 93 - Localização fotográfica (Parte 1) ................................................................................................................ 238 

Figura 94 - Localização fotográfica (Parte 2) ................................................................................................................ 239 

Figura 95 - Registos arqueológicos conhecidos nas proximidades da área de estudo ....................................... 246 

Figura 96 - Distribuição, por tipo de veículo, a circular em Portugal no final de 2019 ..................................... 264 

Figura 97 - Distribuição de veículos por classes legislativas (Diretivas) em Portugal no final de 2019 .......... 264 

 

  



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | xvi Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

Índice de Fotografias 

Fotografia 1 - Zona Industrial de Amoreira da Gândara ............................................................................................. 54 

Fotografia 2 - Aspetos geomorfológicos da área de Projeto e envolvente próxima (em fevereiro de 2021)

 ........................................................................................................................................................................................ 111 

Fotografia 3 - Aspetos litológicos da área de Projeto e envolvente próxima (em fevereiro de 2021) .......... 114 

Fotografia 4 - Ravinamentos observados na área de Projeto (em fevereiro de 2021) ...................................... 116 

Fotografia 5 - Sobreiros na área de estudo .................................................................................................................. 124 

Fotografia 6 - Erva-das-pampas (em cima à esquerda), canas (em cima à direita) e austrália (em baixo) em 

zona ruderal na área de estudo .............................................................................................................................. 127 

Fotografia 7 - Eucaliptal na área de estudo ................................................................................................................... 134 

Fotografia 8 - Pinhal na área de estudo ......................................................................................................................... 134 

Fotografia 9 - Plantação de carvalho-americano na área de estudo ....................................................................... 135 

Fotografia 10 - Matos na área de estudo ....................................................................................................................... 136 

Fotografia 11 - Linha de água de escorrência na área de estudo ............................................................................ 136 

Fotografia 12 - Vinha na área de estudo ........................................................................................................................ 137 

Fotografia 13 - Pastagem na área de estudo ................................................................................................................. 137 

Fotografia 14 - Área industrial existente na área de estudo .................................................................................... 138 

Fotografia 15 - Vinha na área de estudo ........................................................................................................................ 175 

Fotografia 16 - Floresta de carvalho-americano na área de estudo ........................................................................ 176 

Fotografia 17 - Floresta de eucalipto na área de estudo ........................................................................................... 176 

Fotografia 18 - Floresta de pinheiro bravo na área de estudo ................................................................................. 177 

Fotografia 19 - Matos na área de estudo ....................................................................................................................... 177 

Fotografia 20 - Vegetação esparsa na área de estudo ................................................................................................ 178 

Fotografia 21 - Zona Industrial de Amoreira da Gândara – Unidade de Paisagem 58 ....................................... 227 

Fotografia 22 - Zona Industrial de Amoreira da Gândara ......................................................................................... 231 

Fotografia 23 - Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, zona de intervenção do PPZIAG .. 233 

Fotografia 24 - Área envolvente à área de intervenção ............................................................................................. 235 

Fotografia 25 - EN333-1 no acesso à Zona Industrial de Amoreira da Gândara ................................................ 236 

Fotografia 26 - A1/IP1 como elemento estruturante da paisagem na envolvente à Zona Industrial de 

Amoreira da Gândara ............................................................................................................................................... 237 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | xvii Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

Fotografia 27 - Capela das Almas da Clara apresentando o avançado estado de ruína e a necessitar 

intervenção urgente .................................................................................................................................................. 248 

Fotografia 28 - Zonas onde ocorreu movimentação de terras e com evidências de erosão do solo ........... 249 

 

 

  



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | xviii Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

Índice de Quadros 

Quadro 1 - Equipa técnica responsável pela elaboração do EIA ................................................................................. 2 

Quadro 2 - Organização do EIA .......................................................................................................................................... 8 

Quadro 3 - Quadro síntese de contacto às entidades ................................................................................................. 13 

Quadro 4 - Descritores selecionados para o projeto ................................................................................................. 20 

Quadro 5 - Sistemas de gestão territorial ...................................................................................................................... 29 

Quadro 6 - Instrumentos de Gestão Territorial em vigor na área do projeto ..................................................... 30 

Quadro 7 - Indústrias existentes na Zona Industrial de Amoreira da Gândara .................................................... 54 

Quadro 8 - Resumo das características da solução urbanística (PPZIAG) ............................................................. 54 

Quadro 9 - Lotes previstos para a área de implantação do projeto e parâmetros urbanísticos ...................... 65 

Quadro 10 - Caracterização climática para a Estação de Anadia .............................................................................. 80 

Quadro 11 - Valor limite para proteção da saúde humana relativo ao CO no ar ambiente, Decreto-Lei n.º 

102/2010 de 23 de setembro .................................................................................................................................... 91 

Quadro 12 - Valor limite para proteção da saúde humana relativo ao NO2 no ar ambiente, Decreto-Lei n.º 

102/2010 de 23 de setembro .................................................................................................................................... 91 

Quadro 13 - Valor limite para proteção da saúde humana relativo a partículas em suspensão (PM10) no ar 

ambiente, Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro .................................................................................. 91 

Quadro 14 - Valor limite para proteção da saúde humana relativo ao C6H6 no ar ambiente, Decreto-Lei n.º 

102/2010 de 23 de setembro .................................................................................................................................... 91 

Quadro 15 - Limiares de informação e alerta para o O3 no ar ambiente, Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de 

setembro ........................................................................................................................................................................ 91 

Quadro 16 - Valor limite para proteção da saúde humana relativo ao SO2 no ar ambiente, Decreto-Lei n.º 

102/2010 de 23 de setembro .................................................................................................................................... 92 

Quadro 17 - Estação de Monitorização da Qualidade de Ar analisada ................................................................. 102 

Quadro 18 - Número de excedências ao valor limite de 50 (µg/m3) (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de 

setembro) na concentração de PM10 no ar ambiente, observadas na Estação de Monitorização da 

Qualidade do Ar de Ílhavo ....................................................................................................................................... 103 

Quadro 19 - Valores anuais (base diária) da concentração de PM10 no ar ambiente, observados na Estação 

de Monitorização da Qualidade do Ar de Ílhavo e valor limite (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de 

setembro) .................................................................................................................................................................... 103 

Quadro 20 - Número de excedências ao valor limite horário de 200 µg/m3 (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 

de setembro) na concentração de NO2 no ar ambiente, observadas na Estação de Monitorização da 

Qualidade do Ar de Ílhavo ....................................................................................................................................... 104 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | xix Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

Quadro 21 - Valores anuais (base diária) da concentração de NO2 no ar ambiente, observados nas Estação 

de Monitorização da Qualidade do Ar de Ílhavo e valor limite (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de 

setembro) .................................................................................................................................................................... 104 

Quadro 22 - Número de excedências ao Limiar de Alerta, ao Limiar de Informação à população e ao Valor-

Alvo de proteção da saúde humana para o O3 no ar ambiente, observadas na Estação de Monitorização 

da Qualidade do Ar de Ílhavo (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro) ......................................... 104 

Quadro 23 - Número de excedências ao valor limite horário de 350 (µg/m3) (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 

23 de setembro) na concentração de SO2 no ar ambiente, observadas na Estação de Monitorização da 

Qualidade do Ar de Ílhavo ....................................................................................................................................... 105 

Quadro 24 - Número de excedências ao valor limite diário de 125 µg/m3 (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 

de setembro) na concentração de SO2 no ar ambiente, observadas na Estação de Monitorização da 

Qualidade do Ar de Ílhavo ....................................................................................................................................... 105 

Quadro 25 - Índice de Qualidade do Ar na Zona “Aveiro/Ílhavo” para os anos de 2008 a 2020 .................. 105 

Quadro 26 - Resultados obtidos na campanha de caracterização da situação de referência ........................... 106 

Quadro 27 - Concentração média diária de PM10 e O3 obtida entre 7 e 13 de abril de 2021 na área do 

projeto em estudo e respetiva comparação com o valor obtido na estação Ílhavo ................................. 107 

Quadro 28 - Principais fontes bibliográficas utilizadas para obtenção de um elenco faunístico ...................... 121 

Quadro 29 - Espécies RELAPE elencadas para a área de estudo (Ocorrência: X – potencial, C – confirmada; 

estatuto de conservação: VU – Vulnerável; NT – Quase ameaçada) ........................................................... 126 

Quadro 30 - Espécies exóticas elencadas para a área de estudo. (Ocorrência: X – potencial, C – confirmada)

 ........................................................................................................................................................................................ 127 

Quadro 31 - Lista de espécies de flora elencadas para a área de estudo. (Ocorrência: X – potencial, C – 

confirmada) .................................................................................................................................................................. 128 

Quadro 32 - Unidades de vegetação identificadas na área de estudo, respetivas áreas ocupadas (ha) e 

percentagens de ocupação ....................................................................................................................................... 133 

Quadro 33 - Lista das espécies de herpetofauna elencadas para a área de estudo. (Ocorrência: X – potencial, 

C - confirmada. Estatuto de conservação em Portugal, de acordo com o Livro Vermelho (Cabral et al., 

2006): LC - Pouco preocupante) ........................................................................................................................... 139 

Quadro 34 - Lista das espécies de aves elencadas para a área de estudo. (Ocorrência: X – potencial, C - 

confirmada. Estatuto de conservação em Portugal, de acordo com o Livro Vermelho (Cabral et al., 

2006): LC - Pouco preocupante; NT - Quase ameaçada; VU - Vulnerável; DD - Informação Insuficiente) 

Fenologia: R - Residente; I - Invernante; MgRep - Migrador Reprodutor; MP - Migrador de Passagem)

 ........................................................................................................................................................................................ 142 

Quadro 35 - Lista das espécies de mamíferos elencadas para a área de estudo. (Ocorrência: X - potencial, C 

- confirmada. Estatuto de conservação em Portugal, de acordo com o Livro Vermelho (Cabral et al., 

2006): LC - Pouco preocupante; NT - Quase ameaçada) ................................................................................ 147 

Quadro 36 - Indicadores de ruído Lden e Ln determinados junto dos recetores sensíveis ............................ 153 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | xx Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

Quadro 37 - Valores dos indicadores de ruído Lden e Ln e obtidos no Mapa de Ruído de Anadia e na 

campanha de medição ............................................................................................................................................... 154 

Quadro 38 - Valores dos indicadores de ruído Lden e Ln e obtidos no Mapa Estratégico de Ruído da 

Autoestrada A1 e na campanha de medição ....................................................................................................... 156 

Quadro 39 - Categorias do uso do solo consideradas .............................................................................................. 171 

Quadro 40 - Área (ha) de cada uma das categorias de uso do solo na área de estudo e percentagens de 

ocupação ...................................................................................................................................................................... 174 

Quadro 41 - População Residente e Variação da População no concelho de Anadia e NUT III - Região de 

Aveiro entre 1991 - 2001 e 2001 - 2011 ............................................................................................................. 181 

Quadro 42 - Taxa de natalidade, taxa de mortalidade e respetiva variação considerando os períodos de 1995 

a 2015 ........................................................................................................................................................................... 186 

Quadro 43 - Índice de envelhecimento e respetiva variação entre 2001 e 2019 para o concelho de Anadia

 ........................................................................................................................................................................................ 187 

Quadro 44 - Número médio de empresas não financeiras por km², em Portugal e no concelho de Anadia em 

2012, 2014, 2016 e 2018 .......................................................................................................................................... 204 

Quadro 45 - Número médio de empresas não financeiras por cada 100 habitantes em Portugal e no concelho 

de Anadia nos anos de 2012, 2014, 2016 e 2018 ............................................................................................... 204 

Quadro 46 - Número de empresas não financeiras por escalão de pessoal ao serviço em 2009, no concelho 

de Anadia em 2018 .................................................................................................................................................... 204 

Quadro 47 - Características do ACeS onde o projeto se insere ........................................................................... 208 

Quadro 48 - Proporção de inscritos nos Cuidados de Saúde Primários por diagnóstico ativo (dados relativos 

a dezembro de 2018) ................................................................................................................................................ 209 

Quadro 49 - Taxa de Mortalidade Padronizada pela idade para o triénio 2012-2014 ....................................... 211 

Quadro 50 - Nº de profissionais de saúde disponíveis para a população da área de estudo (2019).............. 213 

Quadro 51 - Principais efeitos da exposição da população aos níveis de ruído monitorizados ...................... 215 

Quadro 52 - Sensibilidade visual da paisagem .............................................................................................................. 240 

Quadro 53 - Classificação Qualitativa dos Potenciais Impactes .............................................................................. 252 

Quadro 54 - Parâmetro “possibilidade de mitigação” para a avaliação de impactes residuais......................... 254 

Quadro 55 - Ações geradoras de impacte nas fases de construção e exploração do Projeto ........................ 256 

Quadro 56 - Acréscimo de tráfego médio horário considerado no modelo ....................................................... 263 

Quadro 57 - Fatores de emissão médios de NO2, PM10 e CO para veículos ligeiros e pesados para as 

velocidades consideradas, utilizados na modelação ........................................................................................... 265 

Quadro 58 - Estimativa do incremento das concentrações médias de poluentes obtidas através de modelação 

para situação futura (Cenário 1, Cenário 2 e Cenário 3) ................................................................................ 266 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | xxi Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

Quadro 59 - Estimativa das concentrações médias anuais de NO2 junto dos locais avaliados, para situação 

futura (Cenário 1, Cenário 2 e Cenário 3) .......................................................................................................... 266 

Quadro 60 - Estimativa das concentrações máxima diária das médias octo-horárias de CO junto dos locais 

avaliados, para situação futura (Cenário 1, Cenário 2 e Cenário 3) ............................................................. 267 

Quadro 61 - Estimativa das concentrações médias anuais de PM10 junto dos locais avaliados, para situação 

futura (Cenário 1, Cenário 2 e Cenário 3) .......................................................................................................... 267 

Quadro 62 - Critérios de caracterização e avaliação de impactes ......................................................................... 269 

Quadro 63 - Áreas (ha) afetadas pela expansão da zona industrial por unidade de vegetação ....................... 271 

Quadro 64 - Níveis sonoros previstos para a fase de construção do projeto Expansão da Zona Industrial do 

Amoreira da Gândara ............................................................................................................................................... 277 

Quadro 65 - Acréscimo de tráfego médio horário considerado no modelo ....................................................... 278 

Quadro 66 - Níveis sonoros previstos para a fase de exploração – Cenário 1 .................................................. 279 

Quadro 67 - Níveis sonoros previstos para a fase de exploração – Cenário 2 .................................................. 279 

Quadro 68 - Níveis sonoros previstos para a fase de exploração – Cenário 3 .................................................. 280 

Quadro 69 - Áreas (ha) afetadas pela expansão da zona industrial por categoria de uso do solo ................. 285 

Quadro 70 - Indústrias instaladas na Zona Industrial existente .............................................................................. 288 

 

 

 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | 1 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO, DA SUA FASE DE DESENVOLVIMENTO E DO 

PROPONENTE 

O presente documento respeita ao Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental do projeto de 

Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, localizada na União das Freguesias de Amoreira da 

Gândara, Paredes do Bairro e Ancas, concelho de Anadia. 

A área de intervenção do projeto corresponde ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Amoreira da 

Gândara, abrangendo uma área de 36,1 hectares, dos quais 28,3 hectares correspondem à área de intervenção 

e 7,8 hectares à faixa de gestão de combustível, situando-se na zona sudoeste do núcleo urbano de Amoreira 

da Gândara, no quadrante noroeste do concelho de Anadia. O projeto consiste no loteamento destinado à 

instalação de atividades empresariais, propondo-se a organização de 16 lotes destinados a atividades 

económicas, um lote destinado a área de comércio e serviços e duas parcelas destinadas à implementação de 

equipamentos coletivos, prevendo-se a possibilidade de agregação ou subdivisão de lotes. 

O projeto em avaliação encontra-se em fase de Projeto de Execução e tem como principal objetivo contribuir 

para a competitividade da região e responder às exigências da procura de espaços infraestruturados para a 

instalação de atividades económicas, não apenas pela proximidade que observa relativamente à sede de 

concelho, mas também pelas boas acessibilidades existentes. 

O proponente do projeto é a Câmara Municipal de Anadia, sedeada no Apartado 19 - Praça do Município, 

3780-909 Anadia, com os seguintes contactos: 

 Telefone: 231 510 730 

 Fax: 231 510 739 

 E-mail: geral@cm-anadia.pt 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE PARA A 

AUTORIZAÇÃO 

A entidade licenciadora é a Câmara Municipal de Anadia. 
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1.3. IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

A autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Comissão de Desenvolvimento Regional do 

Centro (CCDR-C), nos termos da alínea nº1 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 151-B/2013. 

1.4. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EIA 

O presente EIA, da responsabilidade do CTGA – Centro Tecnológico de Gestão Ambiental e desenvolvido 

em parceria com as empresas Sobral & Monteiro Consulting, Lda. e BoG - Environmental Consulting, Lda. 

envolveu uma Equipa Técnica que foi selecionada com base em critérios de pluridisciplinaridade e experiência, 

assegurando o conhecimento aprofundado das matérias em análise, sendo formada por técnicos com 

competência confirmada. Apresenta-se no quadro seguinte o corpo técnico designado para a elaboração do 

EIA. 

Quadro 1 - Equipa técnica responsável pela elaboração do EIA 

Nome Formação académica Função / descritor 

Pedro Nogueira 
Licenciado em Química 

Pós-graduado em Controlo Químico da Qualidade 
Direção Geral 

Maria Inês Ribeiro 
Mestre em Engenharia do Ambiente 

Pós-graduada em Gestão da Sustentabilidade 

Cocoordenação 

Saúde humana 

Recursos hídricos superficiais 

Solos e capacidade de uso 

Bárbara Monteiro 
Licenciada em Biologia 

Mestre em Ecologia, Biodiversidade e Gestão de Ecossistemas 

Cocoordenação 

Ecologia 

Ocupação do Solo 

Catarina Ferreira  Licenciada em Biologia Ecologia 

Luís Ferreira Técnico de Sistemas de Informação Geográfica Cartografia temática 

Nelson Silva Técnico de Sistemas de Informação Geográfica Cartografia temática 

Catarina Mota 
Licenciada em Biologia 

Mestre em Economia e Gestão do Ambiente 

Apoio à coordenação 

Clima e alterações climáticas 

Pedro Duarte 

Licenciado em Geologia Aplicada e do Ambiente 

Mestre em Geologia Económica e Aplicada 

Pós-graduado em Geoquímica 

Geologia e geomorfologia 

André Luís Carrêlo Licenciado em Engenharia do Ambiente Paisagem 

Rui Costa Licenciado em Arquitetura Paisagística Paisagem 

Rui Tina Neto 
Licenciado em Antropologia 

Mestre em Arqueologia 

Socioeconomia 

Património 

Paulo Pinho 
Licenciado em Engenharia do Ambiente 

Mestre em Poluição Atmosférica 

Coordenação Geral do Ambiente 

Sonoro e Qualidade do Ar 
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Nome Formação académica Função / descritor 

Doutorado em Ciências Aplicadas ao Meio Ambiente 

João Leite 
Licenciado em Engenharia do Ambiente (pré-Bolonha) 

Mestre em Tecnologias Ambientais 
Qualidade do Ar 

André Fonseca Licenciatura em Engenharia do Ambiente Ambiente Sonoro 

Pedro Alexandre M Dinis 
Licenciado em Geologia  

Doutorado em Geologia, especialidade Geodinâmica Externa 
Geologia e Geomorfologia 

José Manuel M Azevedo 

Licenciado em Geologia  

Doutorado em Engª Geológica, especialidade Hidrogeologia e 

Recursos Hídricos 

Hidrogeologia e Recursos 

hídricos subterrâneos 

1.5. PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

O período de elaboração do EIA decorreu entre março e junho de 2021. 

1.6. ENQUADRAMENTO LEGAL DO EIA 

O atual Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) encontra-se instituído pelo Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, Decreto-Lei nº 

179/2015, de 27 de agosto, e Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, e Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 

dezembro, que o republica, estabelece que os projetos que sejam suscetíveis de provocarem efeitos 

significativos no Ambiente, devem ser sujeitos a um processo prévio de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA), como formalidade essencial para o seu licenciamento ou autorização. 

Nos termos do estabelecido no RJAIA, aprovado pela legislação acima mencionada, o projeto está sujeito a 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental. Nos termos alínea a) do n.º 10 – Anexo II “Projetos e 

Infraestruturas” relativo a projetos de loteamento, parques industriais e plataformas logísticas, é indicado que 

parques com mais de 20 ha estão sujeitos a AIA. Como se trata da expansão de uma infraestrutura já 

existente, enquadra-se também na alínea b.ii) do n.º 4 do Artigo 1º, referindo que a expansão de projetos, 

enquadrados no Anexo II, estão sujeitos a AIA, quando a alteração corresponde a um aumento igual ou 

superior a 20% da capacidade instalada. 

A Zona Industrial de Amoreira da Gândara, de acordo com o definido no respetivo Plano de Pormenor, terá 

um aumento significativo, passando de 9,5 hectares (que resulta do somatório da área ocupada efetivamente 

pela zona industrial, 5,4 ha, e os 4,05 ha que se encontram ainda disponíveis para ocupação) para 28,4 hectares 
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(área destinada exclusivamente a espaços de atividades económicas), estando obrigada à realização de AIA, 

de acordo com o Decreto-Lei nº 151-B/2013. 

1.7. ANTECEDENTES DE PROCESSOS DE AIA E DO PROJETO 

1.7.1 ANTECEDENTES DO EIA 

O projeto não foi anteriormente submetido a procedimentos de AIA, pelo que não existem antecedentes. 

1.7.2 ANTECEDENTES DO PROJETO 

De forma a evitar duplicação de informação, remete-se a consulta desta informação para o subcapítulo 3.1.2. 
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2. METODOLOGIA GERAL, ESTRUTURA E ÂMBITO 

2.1. METODOLOGIA GERAL 

A elaboração do EIA e todo o processo metodológico inerente teve como objetivo essencial a identificação, 

caracterização e avaliação dos impactes ambientais previsíveis, resultantes das fases de construção e de 

exploração do projeto em análise, assim como a proposta de medidas de mitigação (prevenção, minimização 

e/ou compensação de impactes) e potenciação de impactes positivos que deverão ser refletidas e acauteladas, 

em fases posteriores de desenvolvimento do projeto, na fase de obra ou já na sua fase de exploração. 

Para esse efeito, e de forma a assegurar um completo e eficiente exercício de Avaliação de Impacte Ambiental, 

o EIA foi desenvolvido de acordo com as seguintes fases principais, esquematizadas segundo o cronograma 

apresentado na Figura 1 -, integrado num processo de emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

 

Figura 1 - Faseamento e metodologia geral do Estudo de Impacte Ambiental 

 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | 6 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

A elaboração do EIA decorreu no respeito integral e conformidade com o quadro-legal que rege a Avaliação 

de Impacte Ambiental, isto é, o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

47/2014 de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, 

de 11 de setembro, e a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

Para além destes supra identificados, outros procedimentos, diretrizes e normas recomendadas, 

nomeadamente as definidas pela Agência Portuguesa do Ambiente, foram utilizadas: 

 Critérios de boas práticas para a elaboração e avaliação de Resumos Não Técnicos de Estudos de 

Impacte Ambiental” (APAI & APA, 2008); 

 Documento orientador “Normas técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e 

Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução”, para projetos não abrangidos 

pelas Portarias nº 398/2015 e nº 399/2015, 5 de novembro (GAIA, 2015); 

 Requisitos técnicos e número de exemplares de documentos a apresentar em suporte digital: 

Avaliação de Impacte Ambiental (APA, 2015). 

A definição da metodologia teve ainda em conta a experiência e o conhecimento dos impactes ambientais 

provocados por projetos desta tipologia, das características e dinâmicas dos fatores biofísicos e 

socioeconómicos em ação e a experiência da equipa técnica na realização de estudos ambientais. A 

metodologia de caracterização e análise de cada fator ambiental é apresentada de forma detalhada no 

subcapítulo específico de cada um deles. 

De uma forma geral, a abordagem metodológica apresenta os seguintes passos: 

 Obtenção e análise dos elementos e informação necessários à elaboração do EIA: 

a. Projeto, elementos complementares ao mesmo e demais informação cedida pelo 

proponente; 

b. Recolha e análise da bibliografia temática disponível e outra documentação e estudos 

relevantes para o âmbito de avaliação; 

c. Análise da cartografia topográfica e temática da área de estudo; 

d. Análise do PDM do concelho abrangido (Anadia) e do PP da Zona Industrial de Amoreira da 

Gândara, assim como outras figuras de ordenamento abrangidas pela área de estudo; 

e. Contactos com autoridades e entidades locais relevantes, regionais e nacionais, de natureza 

pública ou privada, com jurisdição, responsabilidade ou interesse na área de estudo do 
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projeto com o objetivo de solicitar informação que contribua para a caracterização a efetuar 

no EIA e/ou identificar potenciais condicionantes ao projeto; 

f. Visitas e reconhecimentos de campo realizados na área de intervenção e área de estudo 

pelos especialistas envolvidos no EIA; 

g. Reuniões de trabalho com os diferentes elementos da equipa técnica. 

 

 Caracterização da situação de referência e da sua evolução na ausência do projeto: 

a. Produção de cartografia para enquadramento do projeto e específica nos domínios de análise 

relevantes no caso em estudo; 

b. Diagnóstico e análise do cenário atual para cada um dos fatores ambientais relevantes, com 

detalhe proporcional à importância das principais questões significativas e à escala definida 

segundo a metodologia específica de cada descritor; 

c. Prospetiva qualitativa da situação de referência da área de estudo segundo os padrões 

passados e atuais, isto é, descrição dos cenários de evolução previsível do ambiente na 

ausência do projeto, com base nos fatores apropriados para o efeito, bem como na inter-

relação entre os mesmos nas vertentes analisadas. 

 

 Avaliação de impactes ambientais e proposta de medidas: 

a. Identificação, caracterização e avaliação dos potenciais impactes ambientais determinados 

pela construção e exploração do projeto, comparando as alterações e efeitos decorrentes 

das ações de projeto geradoras de impacte relativamente aos cenários de evolução da 

situação de referência sem o projeto e utilizando uma metodologia assente em critérios que 

permitem a respetiva classificação em termos de potencial, significância e magnitude; 

b. Identificação e avaliação de impactes residuais, considerando a possibilidade de mitigação dos 

impactes e as medidas a propor nesse sentido; 

c. Análise de vulnerabilidades e riscos relevantes; 

d. Identificação e avaliação de impactes cumulativos, analisando a presença e efeito cumulativo 

e/ou sinérgico de outros projetos passíveis de gerar impactes cumulativos com o projeto em 

análise; 

e. Identificação e descrição de medidas de minimização de impactes ambientais do projeto para 

as fases de construção e exploração, tendo em conta a avaliação de impactes realizada. Essas 

medidas e técnicas terão como objetivo evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos 
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e potenciar os eventuais impactes positivos, sendo cumulativamente exequíveis e viáveis 

técnica e economicamente. 

 

 Monitorização e gestão ambiental: 

a. Proposta de diretrizes para o programa de acompanhamento e monitorização de impactes 

significativos, a qual poderá abranger diferentes fases da implementação do projeto, para os 

casos em que persiste um grau de incerteza sobre a importância de um determinado impacte 

ambiental, ou sobre a eficácia das medidas de mitigação propostas para o minimizar; 

b. Proposta de estrutura e diretrizes de Plano de Gestão Ambiental, a desenvolver em fases 

posteriores de projeto e que balizem as propostas de gestão ambiental por empreiteiros e, 

se aplicável, entidades gestoras; 

 

 Conclusões: 

a. Apresentação das principais conclusões do EIA. 

Estes passos não são entendidos como meras etapas sucessivas, mas como um processo interativo, em que, 

dentro dos limites temporais inerentes a um EIA, cada momento vai sendo alvo de revisão e aprofundado 

sempre que a necessidade de integração de nova informação relevante assim o exija. 

2.2. ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

O presente EIA compreende três volumes, com a seguinte organização (Quadro 2): 

Quadro 2 - Organização do EIA 

Volume I Resumo Não Técnico 

Volume II Relatório Síntese 

Volume III Anexos 
 

 

O Volume I – Resumo Não Técnico está estruturado em 7 capítulos, cujos conteúdos descrevem-se 

seguidamente:  

No Capítulo 1 – Introdução é identificado o projeto e a fase de desenvolvimento, o proponente e a 

entidade licenciadora ou competente para a autorização e os antecedentes do Projeto. 
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No Capítulo 2 – Descrição do Projeto é apresentado o objetivo e descrição do projeto, a localização e 

enquadramento do projeto em Áreas Sensíveis, Instrumentos de Gestão Territorial e Condicionantes, 

Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública e uma breve descrição de Projetos associados e 

complementares e programação temporal prevista para a execução do projeto. 

No Capítulo 3 – Definição do âmbito é definida a área de estudo e identificadas as dimensões e variáveis 

de Caracterização do Meio. 

No Capítulo 4 – Diagnóstico da situação atual e evolução sem projeto é apresentada uma breve 

descrição do estado atual do ambiente e dos cenários de evolução da situação de referência na ausência de 

intervenção. 

No Capítulo 5 – Impactes ambientais são identificados os principais impactes identificados. 

No Capítulo 6 – Mitigação e monitorização é indicada a informação relativa a condicionantes, medidas 

de minimização, compensação e potenciação e planos de monitorização propostos. 

No Capítulo 7 – Conclusões são apresentadas as principais conclusões do EIA. 

 

O Volume II – Relatório Síntese está estruturado em 11 capítulos, cujos conteúdos se descrevem 

seguidamente:  

No Capítulo 1 – Introdução são identificados o projeto e a sua fase de desenvolvimento, o proponente, a 

entidade licenciadora e licenciamento do projeto; a autoridade de AIA e enquadramento no processo de 

AIA, a equipa técnica e período de elaboração do EIA e os antecedentes do EIA; 

No Capítulo 2 – Metodologia, Estrutura e Âmbito do EIA é apresentada a metodologia geral e 

estrutura do EIA, o contacto a entidades, a definição do âmbito, a área de estudo e as dimensões e variáveis 

de caraterização do meio. 

No Capítulo 3 – Descrição do Projeto são apresentados os objetivos e a justificação do projeto, o 

enquadramento territorial e administrativo do Projeto, o enquadramento em áreas sensíveis, a conformidade 

com os instrumentos de gestão territorial existentes, enquadramento com condicionantes, restrições de 

utilidade pública e servidões administrativas, descrição técnica do projeto, os projetos associados, as cargas 

ambientais geradas pelo projeto, a programação temporal do projeto e o investimento global. 
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No Capítulo 4 – Caracterização da situação de referência, é realizada a descrição da situação 

ambiental da área em estudo antes da implementação do Projeto, analisando as componentes ambientais mais 

suscetíveis de serem perturbadas pela construção e exploração do mesmo, de acordo com o âmbito 

estabelecido; 

No Capítulo 5 - Avaliação de impactes ambientais são apresentadas as considerações gerais e aspetos 

metodológicos, a avaliação de impactes por descritor, âmbito e metodologia específica, quando aplicável, 

ações geradoras de impacte por fase de projeto, identificação e avaliação de impactes por fase e quadro-

síntese de impactes, assim como uma avaliação de impactes cumulativos. 

No Capítulo 6 – Análise de vulnerabilidades e riscos relevantes é realizada uma análise das principais 

vulnerabilidades e riscos relevantes identificados. 

No Capítulo 7 - Medidas de mitigação são apresentadas as considerações gerais, as medidas de carácter 

geral e/ou transversais, para a fase de construção e fase de exploração, assim como as medidas de âmbito 

específico, por descritor e por fase. 

No Capítulo 8 – Monitorização e gestão ambiental dos impactes são apresentados os planos de 

monitorização, se aplicável, e as diretrizes para plano de gestão ambiental. 

No Capítulo 9 – Lacunas técnicas ou de conhecimento são reconhecidas as principais lacunas técnicas 

ou de conhecimento neste estudo. 

No Capítulo 10 – Conclusões são apresentadas as principais conclusões do EIA. 

No Capítulo 11 – Referências bibliográficas é apresentada a bibliografia e documentação consultadas 

no EIA. 

 

Por fim, o Volume III – Anexos, apresenta os seguintes anexos: 

Anexo I – Contacto às entidades 

Anexo II – Plano de Pormenor da Zona Industrial de Amoreira da Gândara 

Anexo III – Projetos de Execução das Infraestruturas Urbanísticas 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 página | 11 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 
Amoreira da Gândara 

Anexo IV – Relatório de Ensaio Qualidade do Ar 

Anexo V – Relatório de Ensaio Avaliação Acústica 

Anexo VI – Património 

2.3. ENTIDADES CONTACTADAS 

No âmbito do presente Projeto procedeu-se ao contacto com algumas entidades. Enumeram-se em seguida 

as entidades contactadas: 

 ARH - Centro - Administração Regional Hidrográfica do Centro; 

 ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações; 

 ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil; 

 APA - Agência Portuguesa do Ambiente; 

 ARS C - Administração Regional de Saúde do Centro; 

 ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada – Delegação Anadia; 

 CCDRC - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; 

 DGADR - Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

 DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia; 

 DGPC - Direção Geral do Património Cultural; 

 DGT - Direção Geral do Território; 

 DRAP C - Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro; 

 DSR C - Direção Geral de Serviços da Região Centro; 

 EDP Distribuição; 

 EMFA – Estado Maior da Força Aérea; 

 IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação; 

 ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e Florestas; 

 IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.; 

 IP - Infraestruturas de Portugal; 

 LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia; 

 Lusitaniagás – Companhia de Gás do Centro, S.A.; 

 REN - Redes Energéticas Nacionais; 

 REN Gasodutos; 

 SIRESP - Rede Nacional de Emergência e Segurança; 
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 SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. 

No quadro abaixo apresenta-se uma síntese da informação fornecida pelas mesmas até à data de entrega do 

estudo. No Anexo I do Volume III - Anexos encontram-se as cartas enviadas e respetivas respostas, 

sempre que rececionadas. 
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Quadro 3 - Quadro síntese de contacto às entidades 

Entidade Informação fornecida 

ARH-C - Administração Regional 

Hidrográfica do Centro  

Informa que: 
- A informação referente ao Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis, nomeadamente o estado das massas de água, pode ser 

consultada nos seguintes endereços: Documentação e GeoVisualizador. 

Envio de: 

- Captações de água subterrânea particulares (1994 a 2021), em formato shapefile e no sistema de coordenadas ETRS89. 

ANACOM - Autoridade Nacional de 

Comunicações 

Informa que: 

- Verifica-se a inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica, aplicáveis à área de estudo; 

- A ANACOM não coloca objeção à implementação do projeto no local indicado. 

ANEPC - Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil 

 Informa que: 

- Verifica-se as seguintes condicionantes: 

 No que concerne ao risco de incêndios rurais, a área abrangida pelo projeto apresenta genericamente perigosidade “média”, com algumas 

zonas de perigosidade “baixa” e pequenas bolsas com a classificação “alta”, sendo a ocupação do solo na envolvente à infraestrutura 

maioritariamente agrícola e florestal; 

 No que respeita ao risco de inundações, assinala-se a existência de uma linha de água que desagua no rio Levira; 

 Na zona envolvente do projeto, devido à proximidade à zona industrial, e também de eixos rodoviários importantes (A1) existe um risco 

potencial elevado de acidentes que envolvam substâncias perigosas em trânsito. 

- Devem ser acautelados os seguintes aspetos: 

 Deverá ser disponibilizada informação detalhada sobre o projeto ao Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Anadia, dependente da 

respetiva Câmara Municipal, no sentido de este proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes localmente existentes, 

capazes de serem afetas pela implantação do projeto; 

 Deverá ser elaborado, caso ainda não exista, ou então atualizado o Plano de Emergência Interno da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, 

da responsabilidade da respetiva entidade gestora, de modo a permitir obter uma melhor identificação quanto aos riscos existentes na 

instalação (e seu potencial impacto, se algum, nas populações vizinhas) e, consequentemente, uma mais expedita definição de procedimentos 

e ações a desencadear para responder a situações de emergência no seu interior; 

 Durante a fase de construção, deverão ser implementadas medidas de redução do risco de incêndio, nomeadamente quanto ao manuseamento 

de determinados equipamentos, à remoção e transporte dos resíduos decorrentes de operações de desmatação e à desmontagem dos 

estaleiros (etapa na qual deverão ser removidos todos os materiais sobrantes, não devendo permanecer no local quaisquer objetos que 

possam originar ou alimentar a deflagração de incêndios ou potenciar outros perigos; 

 Na fase de exploração, deverão ser cumpridas as disposições legais previstas no Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, na sua redação 

atual, designadamente quanto à limpeza do material combustível, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança contra incêndios; 
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Entidade Informação fornecida 

 Dever-se-á assegurar que o movimento de terras associado à fase de execução/obra não comprometa a livre circulação das águas, potenciando 

a erosão e arrastamento de sedimentos para linhas de água, na sequência de eventuais operações de escavação e dando origem ao agravamento 

de situações de inundação; 

 Adicionalmente, deverão ser considerados os impactos associados a possíveis situações de inundação, em caso de precipitações mais intensas, 

particularmente em virtude do aumento da impermeabilização do solo que a expansão da atual zona industrial poderá configurar; 

 Deverão ser garantidas as condições de acessibilidade, parqueamento e operação dos meios de socorro, tanto na fase de construção como 

de exploração; 

 Deverá ser cumprido o disposto no Decreto-Lei nº 220/2008, de 12 de novembro, na sua atual redação (Regime Jurídico da Segurança Contra 

Incêndios em Edifícios); 

 Deverão ser alertados do início dos trabalhos as entidades envolvidas em operações de socorro e proteção civil, nomeadamente o SMPC e 

os agentes de proteção civil locais. 

- Adicionalmente, sugere a consulta do “Manual de Avaliação de Impacte Ambiental, na vertente de Proteção Civil” (capítulo VI), no qual se 

encontram as medidas em que esta tipologia de infraestruturas deverá contemplar nas fases de projeto, execução e exploração. 

APA - Agência Portuguesa do Ambiente Até à data, não se obteve resposta desta entidade. 

ARS Centro - Administração Regional de 

Saúde do Centro 

Informa que: 

- A Zona Industrial de Amoreira da Gândara se localiza próximo da Unidade de Saúde de Prestação de Cuidados Primários II em Amoreira da 

Gândara, assim como da Farmácia; 

- Amoreira da Gândara localiza-se no concelho de Anadia, que faz parte do Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga; 

- No concelho de Anadia localiza-se a clínica privada de saúde, Ibervita, assim como o Hospital José Luciano Castro da Santa Casa da Misericórdia 

de Anadia e o Hospital Misericórdia Sangalhos – Centro Hospitalar Baixo Vouga; 

- É necessário ter atenção à exposição da população à poluição resultante das atividades permitida s neste espaço; 

- Deve ser realizado o adequados encaminhamento de todos os tipos de resíduos produzidos de acordo com a legislação ; 

- Devem ser instaladas infraestruturas sanitárias adequadas à expansão proposta. 

ACIB – Associação Comercial e 

Industrial da Bairrada  
Até à data, não se obteve resposta desta entidade. 

CCDRC – Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro 

Envio de: 

- Ficheiro com informação vetorial da REN em vigor do município de Anadia, versão aprovada e publicada pelo Despacho n.º 8520/2017, de 

28 setembro. 

DGADR – Direção-Geral de Agricultura 

e Desenvolvimento Rural 

Informa que:  

- O referido estudo não interfere com quaisquer estudos, projetos ou ações no âmbito das atribuições desta Direção Geral. 

DGEG – Direção Geral de Energia e 

Geologia 

Informa que: 

- Os links para aceder a estes dados estão disponíveis no website da DGEG (www.dgeg.gov.pt), na área Serviços online em Informação Geográfica. Os 

dados estatísticos encontram-se em “Áreas Sectoriais”; 
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- Nas situações referentes a explorações de massas minerais (pedreiras) deverá também ser efetuada uma consulta específica aos Serviços do(s) 

Município(s) abrangido(s); 

- No que se prende com outros recursos do domínio hídrico, incluindo furos, poços e nascentes, deverá ser consultada a APA-Agência Portuguesa do 

Ambiente; 

- Quanto a informações atualizadas sobre eventuais áreas de valor geológico e/ou geomorfológico (incluindo Áreas Potenciais e “Delimitação de zonas 

de afloramentos rochosos ou outros recursos/património mineral potencialmente sensíveis à implantação do projeto”) na área do concelho em estudo, 

deverá ser consultado o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG); 

- Para informações referentes a servidões relacionadas com a Rede Elétrica (para além da informação que se encontra disponível através de Serviços 

Web), deverão ser consultadas as entidades concessionárias responsáveis pelo transporte e distribuição de energia; 

- A área de Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, no concelho de Anadia, não interfere 

com oleodutos nem com infraestruturas de transporte e de distribuição de gás natural licenciadas por estes Serviços. 

DGPC – Direção Geral do Património 

Cultural 

Informa que:  

- Não existe à presente data património classificado e em vias de classificação na área em estudo; 

- A informação sobre o património classificado e em vias de classificação, áreas de servidão (Zonas Gerais e Especiais de Proteção – ZGP e ZEP) e 

eventuais áreas com restrições, está disponível no portal geográfico da DGPC (Atlas do património classificado e em vias de classificação), aconselhando-

se a consulta sempre que necessário; 
- No que diz respeito, ao património arqueológico, informamos que na presente data também não temos registado nenhuma ocorrência patrimonial na 

área em estudo o que não invalida a existência de vestígios arqueológicos ainda não georreferenciados ou ainda não identificados nas áreas em apreço. 

- A informação detalhada sobre os sítios trabalhos a eles associados poderá ser consultada através do Portal do Arqueólogo, em 

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=home. 

DGT – Direção Geral do Território Até à data, não se obteve resposta desta entidade. 

DRAP C – Direção Regional de Agricultura 

e Pescas do Centro 

Informa que:  

- Para a área identificada como “FORA DA UOPG 6”, no que diz respeito ao espaço a poente da via existente que se encontra abrangido por RAN 

com atividade agrícola (vinhas) em funcionamento, somos de opinião desfavorável a esta expansão; 

- Percebem a intenção desta proposta para aproveitamento da via existente com a ocupação dos espaços de ambos os lados. Suportam este 

posicionamento nos seguintes factos: 

• Não se encontrar previsto em IGT; 

• Haver condicionante RAN envolvida; 

• Haver espaço que nos parece suficiente para a execução desta UOPG. 

- Na área demarcada para UOPG 6, no PDM, existem alguns espaços que já foram ocupados com vinha (polígonos a verde), pelo menos até 2015. No 

entanto, atualmente parece que a vinha se encontra abandonada; 

- Deste modo, desde que a UOPG não ultrapasse para poente os limites definidos em PDM, sendo uma operação já prevista em IGT eficaz, nada se 

tem a opor ou observar. 
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DSR Centro - Direção Geral de Serviços 

da Região Centro 
Até à data, não se obteve resposta desta entidade. 

EDP Distribuição Até à data, não se obteve resposta desta entidade. 

EMFA – Estado-Maior da Força Aérea 
Informa que: 

- O projeto em questão não se encontra abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, pelo que, é autorizado.  

IAPMEI - Agência para a Competitividade 
e Inovação 

Informa que: 

- A área de estudo onde se pretende avaliar os impactes resultantes do projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração, corresponde à área 

da planta de implantação do PPZIAG; 

- Relativamente a este projeto, não têm conhecimento de outras condicionantes, para além das já referenciadas na planta de condicionantes associada 

ao PPZIAG e ao estabelecido no seu Regulamento; 

- Se trata de um projeto que permitirá a fixação de novas empresas e consequente impacte económico e social, com a criação de novos postos de 
trabalho; 

- Os estabelecimentos industriais que se pretendam instalar/alterar nesta zona industrial devem proceder ao licenciamento industrial, nos termos do 

Sistema da Indústria Responsável (SIR) aprovado pelo Decreto-Lei nº 169/2013, de 1 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 73/2015, 

de 11 de maio, que tem como objetivo prevenir os riscos e inconvenientes resultantes da exploração dos estabelecimentos industriais, com vista a 

salvaguardar a saúde pública e a dos trabalhadores, a segurança de pessoas e bens, a segurança e saúde nos locais de trabalho, a qualidade do ambiente 

e um correto ordenamento do território, num quadro de desenvolvimento sustentável e de responsabilidade social das empresas. 

ICNF - Instituto da Conservação da 

Natureza e Florestas 

- Disponibilizou informação relativamente à obtenção de informação geográfica; 

- Não se pronunciou relativamente ao projeto. 

IMT - Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes, I.P. 
Até à data, não se obteve resposta desta entidade. 

IP - Infraestruturas de Portugal Até à data, não se obteve resposta desta entidade. 

LNEG - Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia 

Informa que: 
 

GEOLOGIA 

- A área de implantação do projeto situa-se na Plataforma Litoral, mais precisamente na depressão do rio Cértima que corresponde, grosso modo, à 

sua bacia hidrográfica. Nesta região ocorrem depósitos de praia antigos e de terraços fluviais, de idade plistocénica, constituídos por areias e areões 

com alguns seixos rolados. Ocorrem também, numa área mais reduzida, formações do Cretácico, em particular unidades do Cretácico Superior 

constituídas por arenitos grosseiros, quartzosos e subarcósicos, de cor amarelada a acastanhada e com cerca de 15 +/- 5 m de espessura (Grés do 

Furadouro, de idade Cenomaniano(?) - Turoniano) e arenitos finos argilosos e argilas laminadas micáceas com vestígios de matéria orgânica, com cerca 

de 40 +/- m de espessura (Grés de Oiã, do Turoniano-Coniaciano); 

- Na área em apreço não são conhecidas condicionantes geológicas em termos de valores geológicos com interesse científico; 

- A cartografia geológica desta área pode ser consultada na folha 16-C (Vagos) da carta geológica de Portugal na escala 1:50 000 e respetiva notícia 

explicativa (acessíveis no Geoportal do LNEG http://geoportal.lneg.pt/); 
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- Na elaboração dos estudos ambientais se aconselha a consulta e utilização da carta geológica referida na escala 1:50 000 e respetiva notícia explicativa, 

bem como de bibliografia da especialidade; 

- Os estudos ambientais a elaborar devem focar de um modo breve, no que concerne à Geologia e Geomorfologia: a geomorfologia do local de 

implantação do projeto, a litostratigrafia baseada na notícia explicativa da referida carta geológica e em bibliografia da especialidade, a estrutura, tectónica 

e sismotectónica regional, baseada na notícia explicativa e em bibliografia especializada, nomeadamente na Carta Neotectónica de Portugal Continental 

na escala 1:1 000 000 (Cabral e Ribeiro, 1988), e a referência à ocorrência e caracterização do eventual património ou valores geológicos com interesse 

conservacionista, que nesta área não são conhecidos. No entanto, sobre este assunto, aconselha-se que se faça um levantamento do património 

geológico por técnicos habilitados da área das geociências, através de reconhecimento de campo e pesquisa de informação noutras fontes, como em 

associações locais ligadas ao ambiente e natureza, autarquias e em bibliografia da especialidade. 
 

HIDROGEOLOGIA 

- A Caracterização da Situação de Referência relativa ao descritor “Hidrogeologia / Recursos Hídricos Subterrâneos”, face de formações geológicas 

existentes na área de estudo, deverá reportar-se aos seguintes sistemas aquíferos: “Quaternário de Aveiro” e “Cretácico de Aveiro”; 

- Além das generalidades de carácter regional, a caracterização destes sistemas deverá ser efetuada à escala local do projeto dos pontos de vista 

quantitativo e qualitativo. Na caracterização em apreço deverão ser abordados com o máximo detalhe possível, os seguintes aspetos: inventário com a 

localização das captações de água subterrânea (furos, poços e nascentes) existentes, caracterização das captações de água subterrânea (enquadramento 

geológico, caudais, níveis piezométricos) e respetiva qualidade da água, representação das superfícies piezométricas e linhas de fluxo subterrâneo, e 

avaliação da vulnerabilidade à contaminação; 

- Na Base de Dados Hidrogeológicos, para a área do projeto, não constam furos de captação de água, pelo que se aconselha a realização in situ de um 

inventário de captações de água, coadjuvado por informação que possa ser cedida pela Administração da Região Hidrográfica do Centro (ARH-C); 

- Caso existam de captações destinadas ao abastecimento público dever-se-á atender aos respetivos perímetros de proteção, cuja definição e 

condicionantes são estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 382/1999, de 22 de setembro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio); 

- O estudo deverá também atender às condicionantes impostas pelos instrumentos legais de ordenamento do território, nomeadamente em matéria 

da tipologia da Reserva Ecológica Nacional (REN) respeitante às Áreas Estratégicas de Infiltração e de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEIPRA); 

- Mesmo que a vasta área do projeto faça parte de uma exclusão à REN ou à Reserva Agrícola Nacional (RAN), a afetação dos seus 36 hectares, em 

zona predominantemente rural e certamente com importância na estrutura ecológica municipal de Anadia, deverá ter um impacte relevante na 

diminuição da recarga dos aquíferos locais, por força das áreas impermeabilizar, bem como na qualidade dos recursos hídricos (superficiais e 

subterrâneos), perante eventuais focos de contaminação resultantes da presença de resíduos ou de efluentes industriais; 

- A área do projeto interseta a parte inicial da zona de cabeceira de uma pequena linha de água de reduzido declive, afluente à Pateira de Fermentelos, 

sendo expectáveis, mesmo assim, alterações ao regime natural de escoamento superficial, seja pela afetação física dessa linha, seja pelo incremento do 

escoamento superficial das águas pluviais, resultante das impermeabilizações com o subsequente prejuízo nos processos de infiltração através do solo;  

- No que respeita às Águas Minerais Naturais, Águas de Nascente e Recursos Geotérmicos, o LNEG não tem conhecimento de qualquer ocorrência 

na área do Projeto, pelo que deverá ser obtida melhor informação junto da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) sobre eventuais concessões;  

- Os conteúdos das demais partes integrantes do estudo respeitantes aos recursos hídricos subterrâneos, nomeadamente a Avaliação de Impactes, as 

Medidas de Mitigação e o Plano de Monitorização, deverão ser adequados às especificidades do projeto, nas suas fases de construção e de exploração, 

bem como às condições de recarga, geometria e comportamento hidrodinâmico das unidades aquíferas locais que sejam diretamente afetadas. 
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RECURSOS MINERAIS  

- Dentro da área de estudo apresentada não são conhecidos depósitos minerais metálicos ou energéticos; 

- Relativamente a outros depósitos e massas minerais, os grés que ocorrem em parte desta zona apresentam potencial para a ocorrência de argilas e 

caulino. Contudo, dada a área a ocupar pelo projeto, o atual uso do solo e a extensão de áreas potenciais em caulino nesta região, o impacte da 

expansão deste parque industrial não nos parece relevante ao nível da disponibilidade dos recursos desta substância; 

- A informação atualizada respeitante a servidões administrativas de âmbito mineiro deve ser solicitada à DGEG. 

Lusitaniagás – Companhia de Gás do 

Centro, S.A.  

Informa que: 

- A Lusitaniagás de momento não tem rede de gás natural no local, encontrando-se a rede secundaria mais próxima a sensivelmente 5,5 km; 

- A rede de gás natural a projetar na referida urbanização, deverá obedecer aos critérios e standards técnicos da concessionária Lusitaniagás, de modo 

a permitir no futuro a sua interligação com a rede de distribuição geral em serviço no concelho de Anadia. 

Envio de: 

- Anexo de desenho de cadastro contendo as redes de gás existentes na proximidade da área pretendida. 

REN - Redes Energéticas Nacionais 

Informa que:  

- Para viabilização dos vossos estudos e verificação da existência de eventuais situações de interferência com as nossas infraestruturas, tendo em 

consideração as condições de interferência indicadas; 

- A REN apenas promoverá o início da análise de processos de interferência que nos sejam apresentados com os elementos mínimos atrás indicados e 

com a planta de localização no formato indicado (vetorial e georreferenciado); 

- Caso a análise àqueles elementos mínimos venha a concluir pela necessidade de estudos adicionais, os mesmos serão solicitados ao promotor em fase 

posterior. 

Envio de:  

- Ficheiro em formato vetorial (ACAD) e georreferenciado (ETRS89-TM06) com o cadastro das infraestruturas da RNT. 

REN Gasodutos 

Informa que:  

- Para viabilização dos vossos estudos e verificação da existência de eventuais situações de interferência com as nossas infraestruturas, tendo em 

consideração as condições de interferência indicadas; 

- A REN apenas promoverá o início da análise de processos de interferência que nos sejam apresentados com os elementos mínimos atrás indicados e 

com a planta de localização no formato indicado (vetorial e georreferenciado); 

- Caso a análise àqueles elementos mínimos venha a concluir pela necessidade de estudos adicionais, os mesmos serão solicitados ao promotor em fase 

posterior. 

Envio de:  

- Ficheiro em formato vetorial (ACAD) e georreferenciado (ETRS89-TM06) com o cadastro das infraestruturas da RNTGN. 

SIRESP - Rede Nacional de Emergência e 

Segurança  
Até à data, não se obteve resposta desta entidade. 

SPEA - Sociedade Portuguesa para o 

Estudo das Aves 
Até à data, não se obteve resposta desta entidade. 
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2.4. DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

O exercício de avaliação ambiental irá diagnosticar e avaliar as condições e interações ambientais referentes 

à área de implantação e componentes de projeto descritas anteriormente, sendo ainda balizado pelo âmbito 

geográfico e temático que a seguir se definem. 

2.4.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo foi definida com base não só nas características do projeto da expansão da Zona Industrial 

de Amoreira da Gândara e nas suas ações potencialmente geradoras de impactes, mas também tendo em 

consideração as características da envolvente do projeto, nomeadamente nos seus aspetos biofísicos e 

socioculturais. 

Por esta razão, de forma a abranger todos os impactes diretos e indiretos potencialmente gerados pelo 

projeto, a área de estudo considera não apenas a zona diretamente afetada pelas diversas componentes do 

projeto, mas também uma área envolvente que, pela proximidade, poderá ser afetada por possíveis efeitos 

secundários, como aumento de cargas de poluição para meios recetores por escorrência, drenagem e 

infiltração; emissões sonoras e atmosféricas para a envolvente; impactes paisagísticos, afetação da 

acessibilidade e mobilidade local e em outros fatores biofísicos e/ou sociais. 

Para facilitar a compreensão, e dando sequência aos capítulos anteriores de enquadramento e descrição, foi 

definida uma área de estudo geral, que inclui duas áreas de estudo independentes. Assim identificam-se as 

seguintes áreas: 

 Área de Intervenção: corresponde à área de expansão da atual Zona Industrial de Amoreira da 

Gândara, formalizada pelo Plano de Pormenor da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, com um 

total de 361 070 m2. 

 Área de Estudo: o perímetro da área de estudo foi definido por forma a englobar a totalidade da 

área do zonamento especial do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, 

assim como o perímetro de enquadramento da ZI, o que inclui a área edificada já existente, contígua 

aos terrenos a intervencionar. 

As áreas de estudo apresentadas permitem não só enquadrar todas as áreas de impacte direto, mas também 

considerar uma área mais abrangente até onde se podem fazer sentir as influências da ocupação proposta, 

não de forma direta, mas por via dos possíveis efeitos secundários que podem resultar dos projetos 
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considerando, entre outros, o possível transporte de cargas ambientais para meios recetores por escorrência, 

drenagem e infiltração, emissões sonoras para a envolvente, impactes paisagísticos, afetação da acessibilidade 

e mobilidade local e em outros fatores biofísicos e/ou sociais. No entanto, é importante salientar que sempre 

que foi considerado pertinente para os objetivos do presente estudo, procedeu-se ao alargamento da área 

de estudo para alguns dos descritores em análise, de acordo com os critérios definidos pela equipa técnica 

das diferentes áreas temáticas que integram o presente EIA. 

2.4.2 DIMENSÕES E VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO 

O principal objetivo do EIA é analisar a potencial interferência do projeto no ambiente biofísico e 

socioeconómico e em função do impacte ambiental sobre cada um dos descritores analisados, identificar 

medidas de minimização. A definição do grau de profundidade da análise dos diferentes descritores depende 

das características gerais do projeto, da sensibilidade da área onde se localiza e da sua área de influência. 

Assim, os descritores selecionados, em função do tipo de projeto e área de estudo, como mais pertinente 

para o presente estudo são os apresentados Quadro 4. 

Quadro 4 - Descritores selecionados para o projeto 

Nível Tipo de Descritores Descritores 

Biofísico 

Ecológicos Sistemas ecológicos 

Físicos 

Clima e Alterações Climáticas 

Geologia e geomorfologia 

Solo e capacidade de uso do solo 

Qualidade do Ambiente 

Qualidade do ar 

Ambiente sonoro 

Recursos hídricos superficiais e Qualidade da 

água 

Recursos hídricos subterrâneos 

Ocupação do solo 

Paisagem 

Socioeconómicos Sociais e Humanos 

Socioeconomia 

Saúde humana 

Património arqueológico e etnológico 

 

Embora os domínios de estudo, assim como os aspetos a incluir na análise, possam ter em conta o estipulado 

na legislação relativa à Avaliação de Impacte Ambiental, importa reconhecer e definir especificamente quais 

os fatores ambientais que merecerão um cuidado particular e, consequentemente, maior aprofundamento, 

em função de uma avaliação à tipologia de projeto e respetiva área de implantação. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

3.1.1 OBJETIVOS DO PROJETO 

A localização geográfica da zona de intervenção, pela proximidade à sede do concelho, com todos os serviços, 

de proximidade e outros, que o meio urbano oferece, promove um conjunto de complementaridades que 

constituem um fator diferenciador de significativa atratividade, constituindo uma oportunidade de valorização 

da zona industrial existente e da zona de expansão proposta. A tendência de aumento da procura de lotes 

industriais tem sido notória, não só pelos motivos referidos anteriormente, mas também pelas boas 

acessibilidades existentes. Deste modo, o projeto resulta da necessidade de expansão da atual zona industrial, 

que se encontra quase lotada, contribuindo para a criação de um espaço devidamente organizado em torno 

das funcionalidades que se pretendem ver futuramente admitidas e garantindo a minimização de alguns 

impactes negativos que se encontram geralmente associados às áreas onde se observa a localização de 

unidades industriais. 

O Plano de Pormenor da Zona Industrial de Amoreira da Gândara encontra-se integrado na Unidade 

Operativa de Planeamento e Gestão 6 – “Espaço de Atividades Económicas de Amoreira da Gândara”, 

definida na 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Anadia, pretendendo materializar-se numa 

infraestrutura empresarial que permita a instalação de unidades industriais, armazéns, comércio e serviços, 

contribuindo para a competitividade da região, com os seguintes objetivos gerais: 

 Colmatar a Zona Industrial existente, através da articulação da implantação dos diversos lotes e 

enquadramento a ocupação já existente; 

 Criar uma estrutura para possibilitar a instalação de atividades industriais de maior dimensão, na 

expectativa de aumento da procura associada à melhoria das condições de acessibilidade externa ao 

município; 

 Criar uma infraestrutura que possibilite a relocalização da indústria dispersa pelo território do 

concelho; 

 Estabelecer as regras e orientações pelas quais se norteará a ocupação e utilização do solo dentro 

dos limites da sua área de intervenção; 

 Uniformizar critérios de ocupação, nomeadamente dos parâmetros urbanísticos e os usos. 

Os principais objetivos do PPZIAG traduzem-se nos seguintes aspetos: 
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 Definição de regras para a ocupação, uso e transformação do solo; 

 Preservação, valorização e qualificação dos valores naturais e paisagísticos existentes; 

 Requalificação do espaço existente bem como das condições ambientais; 

 Preservação e qualificação do património histórico, edificado, cultural e natural existente; 

 Promoção da articulação e qualificação dos diferentes espaços e áreas integrantes da intervenção; 

 Mobilização da população e dos agentes com interesses no território; 

 Melhoria das condições de acessibilidade, circulação e estacionamento; 

 Adequação do PP aos parâmetros e índices definidos no PDM de Anadia. 

Com a execução do PPZIAG, a Zona Industrial de Amoreira da Gândara terá um aumento significativo, que 

contribuirá para dar resposta aos objetivos estabelecidos, colmatando a necessidade urgente do Município 

em criar espaços destinados ao acolhimento das atividades económicas. 

3.1.2 ANTECEDENTES DO PROJETO 

A concretização do Projeto está diretamente ligada ao Plano de Pormenor em vigor, pelo que se contempla 

os antecedentes respetivos também a este instrumento de gestão territorial. A decisão de elaboração do 

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Amoreira da Gândara (PPZIAG) foi publicada através do Aviso nº 

10729/2008, publicado em Diário da República n.º 68, 2ª série, a 7 de abril, no que se refere aos objetivos 

(criação de uma área empresarial) e à localização da mesma. 

No ano de 2011, a 21 de fevereiro, foi levado a Conferência de Serviços a proposta do plano, tendo sido 

levantada a questão relativa à compatibilização da iniciativa com a proteção dos recursos hídricos, pois a área 

do plano estava incluída em áreas classificadas pela Rede Ecológica Municipal como “áreas de infiltração 

máxima”. Tendo isto em atenção, a Câmara Municipal solicitou ao Departamento de Ciências da Terra da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) um Estudo Geológico e 

Hidrogeológico do Espaço Enquadrante do plano, para apresentação à ARH Centro. No entanto, o 

procedimento de apresentação do estudo e de elaboração do plano ficou, entretanto, em "standby", uma vez 

que foi entendido que só deveria prosseguir no enquadramento do PDM revisto, nessa altura já em fase de 

apreciações finais. 

Com a revisão do PDM de Anadia, entendeu a Câmara Municipal, que deveria retomar a iniciativa de 

elaboração do PPZIAG, com a reativação do procedimento já aberto. 

No ano de 2016, com a publicação do Aviso n.º 15496/2016, de 12 de dezembro, foi, no seguimento da 

deliberação tomada pelo Executivo Municipal em reunião ordinária de 26 de outubro, aditada a deliberação 
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tomada pelo Executivo Municipal em reunião ordinária de 26 de março de 2008, relativa à elaboração do 

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Amoreira da Gândara nos seguintes termos: 

“a) A Proposta de Plano de Pormenor da Zona Industrial de Amoreira da Gândara deverá ter como referência 

as diretrizes e princípios estabelecidos na Revisão do Plano Diretor Municipal de Anadia (Aviso n.º 9333/2015, 

do Diário da República, 2.ª série — N.º 163 — 21 de agosto de 2015); 

b) O Limite de Intervenção do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Amoreira da Gândara é coincidente 

com o limite da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão n.º 6, inscrita na Planta de Ordenamento da 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Anadia, podendo sofrer ajustes pontuais de acordo com os limites 

cadastrais das parcelas ou da necessidade do cumprimento de normativos legais; 

c) O Plano de Pormenor da Zona Industrial de Amoreira da Gândara será elaborado nos termos do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 

prevendo -se neste âmbito, a reclassificação de solo rústico em solo urbano, com recurso à elaboração de um 

Plano de Pormenor com efeitos registais; 

d) O prazo de elaboração do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Amoreira da Gândara é prorrogado 

por dois anos a partir da presente deliberação. 

e) (...).” 

Neste contexto, o PPZIAG encontra-se sujeito, em termos da disciplina dos Instrumentos de Gestão 

Territorial de âmbito municipal, ao PDM de Anadia atualmente em vigor. Este foi ratificado pelo Aviso n.º 

9333/2015, publicado em Diário da República, 2ª série, n.º 163, a 21 de agosto de 2015 (alterado pelo Aviso 

n.º 5929/2019, de 2 de abril, e pela Declaração n.º 43/2019, de 22 de julho), assumindo os seguintes objetivos 

estratégicos: 

a. “Especificar um modelo estratégico de atuação que estabeleça ações distintas para a promoção de um 

desenvolvimento equilibrado do Município, tendo em atenção a sua diversidade territorial e as mudanças 

operadas nos últimos anos, quer ao nível demográfico, que ao nível socioeconómico; 

b. Ajustar o PDM à realidade do município, através da atualização do seu conteúdo e do colmatar de deficiências 

e omissões detetadas, adequando-o, desta forma, às necessidades e anseios da população; 

c. Agilizar os mecanismos de operacionalização, de forma a garantir uma gestão urbanística rápida e eficaz; 
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d. Ajustar os perímetros urbanos em função da dinâmica da ocupação do território e da nova realidade 

demográfica; 

e. Enquadrar e estudar a viabilidade de alguns investimentos programados, tais como a reestruturação da rede 

viária municipal e outras propostas de intervenção; 

f. Definir e disponibilizar um quadro normativo e um programa de investimentos públicos municipais e estatais, 

adequados ao desenvolvimento do município; 

g. Proceder à reestruturação da Rede Viária, PRN 2000 ou subsequente e considerar o traçado de novas 

infraestruturas viárias, nomeadamente de novas variantes, na definição de uma proposta de ordenamento; 

h. Promover a requalificação de alguns aglomerados, através da criação de espaços verdes; 

i. Estabelecer um ordenamento adequado e articulado com os municípios vizinhos evitando descontinuidades 

territoriais.” 

A revisão do PDM de Anadia propôs 6 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), delimitadas 

na Planta de Ordenamento, uma das quais relativa à Zona Industrial de Amoreira da Gândara, nomeadamente 

a UOPG 6 – Espaço de Atividades Económicas de Amoreira da Gândara. Para esta UOPG é proposta a 

elaboração de Plano de Pormenor, realçando-se, por isso, que o PPZIAG constitui essencialmente uma 

concretização operativa de uma opção já previamente ponderada e assumida em PDM, não se tratando de 

uma nova opção só agora formulada. Este procedimento culminou na publicação do Plano de Pormenor da 

Zona Industrial de Amoreira da Gândara no Diário da República, n.º 54, 2ª série, de 18 de março, através do 

Aviso n.º 4992/2021. O PPZIAG tem efeitos registais conforme previsto no artigo 108.º do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

Assim, o PPZIAG constitui a concretização da UOPG 6, prevista no PDM de Anadia, na sua versão atualmente 

em vigor, cumprindo os princípios e objetivos programáticos para ela estabelecidos 

Como elemento complementar, assinala-se que o Município é proprietário dos terrenos a abranger pelo 

presente Plano de Pormenor, garantindo assim uma rápida viabilização do início da concretização física do 

parque industrial. 

Os elementos relativos ao PPZIAG podem ser encontrados no Anexo II do Estudo de Impacte Ambiental. 

3.2. LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJETO 
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3.2.1 ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO 

O concelho de Anadia situa-se na faixa noroeste da Região Centro, nomeadamente na NUT III – Região de 

Aveiro, e integra administrativamente o distrito de Aveiro. O território concelhio encontra-se delimitado a 

norte pelos concelhos de Oliveira do Bairro e de Águeda, a este pelo concelho de Mortágua, a oeste por 

Cantanhede e a sul pelo concelho da Mealhada. 

Após a recente Reorganização Administrativa das Freguesias, estabelecida pela Lei n.º 11-A/2013, de 28 de 

janeiro, este município, que ocupa uma área total de 216,62 km2, é constituído por 10 freguesias, 

designadamente Avelãs de Caminho, Avelãs de Cima, Sangalhos, União das freguesias de Amoreira da 

Gândara, Paredes do Bairro e Ancas, União das freguesias de Arcos e Mogofores, Moita, São Lourenço do 

Bairro, Vilarinho do Bairro, Vila Nova de Monsarros e União das freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do 

Bairro. 

Este concelho é parte integrante da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, criada após a publicação 

da Lei n.º 45/2008, de 27 de agosto, relativa ao regime jurídico do associativismo municipal. Desta fazem 

ainda parte os concelhos de Águeda, Aveiro, Albergaria-a-Velha, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, 

Ovar, Sever do Vouga e Vagos. 
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Figura 2 - Enquadramento administrativo do projeto 
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A área de intervenção do PPZIAG possui, assim, as seguintes delimitações: 

 Nascente: Autoestrada (A) 1 (A1/IP1); 

 Sul: Estrada Municipal (EM) 333-1; 

 Norte e poente: terrenos agrícolas e florestais. 

Analisando o enquadramento espacial da área de intervenção, é de notar a proximidade entre a área de 

intervenção e um dos eixos fundamentais ao nível da mobilidade concelhia, designadamente a EM 333-1, que 

efetua a ligação entre Ouca, do concelho de Vagos e Anadia. Para além deste eixo viário de importância 

municipal, o traçado da A1/IP1 conforma o limite nascente da área de intervenção, apresentando desta forma 

uma forte relação de proximidade com a mesma. 

3.2.2 ENQUADRAMENTO EM ÁREAS SENSÍVEIS 

A área em estudo não se sobrepõe com nenhuma das áreas do Sistema Nacional de Áreas Classificadas 

(SNAC), 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. No entanto, na envolvente da área de estudo, considerada num raio de 

10km, identificam-se algumas áreas classificadas e sensíveis, observáveis na Figura 3, nomeadamente: 

 Zona Especial de Conservação (ZEC) Ria de Aveiro (PTCON0061), situado a cerca de 1,2km a oeste 

da área de estudo; 

 Zona de Proteção Especial (ZPE) da Ria de Aveiro (PTZPE0004), localizada a cerca de 5,5km norte 

da área de estudo; 

 Área Importante para as Aves (IBA) Ria de Aveiro, localizada a cerca de 5,5km a nordeste da área de 

estudo; 

 Sítio Ramsar da Pateira de Fermentelos (PT029), localizado a cerca de 6,5km a norte da área de 

estudo. 

A área de estudo não é intersetada por qualquer corredor ecológico, encontrando-se o mais próximo a cerca 

de 500m a oeste da área de estudo. Existem dois corredores ecológicos identificados na zona Centro Litoral, 

nomeadamente o corredor de Entre Vouga e Mondego e o corredor das Gândaras Norte. 
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Figura 3 - Áreas classificadas e sensíveis presentes na envolvente da área de estudo 
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3.2.3 ENQUADRAMENTO COM INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

No presente capítulo procede-se à análise de possíveis interferências do projeto em análise com os 

Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) que vigoram na área de estudo. A análise efetuada tem como 

principal fonte de informação a Direção Geral do Território (DGT), nomeadamente o Sistema Nacional de 

Informação do Territorial (SNIT). 

A análise do ordenamento do território é crucial, uma vez que se torna imprescindível analisar os aspetos do 

projeto que possam eventualmente constituir-se como não conformidades relativamente às políticas de 

ordenamento que vigoram em Portugal, bem como elencar e analisar eventuais restrições ou condicionantes 

ao seu desenvolvimento e implantação. 

O sistema de gestão territorial português tem por base Instrumentos de Gestão Territorial, que se organiza, 

num quadro de interação coordenada, em quatro âmbitos (Quadro 5), cujo regime jurídico é regulamentado 

pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que “desenvolve as bases da política pública de solos, de 

ordenamento do território e de urbanismo, definindo o regime de coordenação dos âmbitos nacional, 

regional, intermunicipal e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime 

de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial”. 

Quadro 5 - Sistemas de gestão territorial 

Âmbito Instrumentos de Gestão Territorial 

Nacional 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

Programas Sectoriais 

Programas Especiais 

Regional Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) 

Intermunicipal 

Programas Intermunicipais 

Plano Diretor Intermunicipal 

Planos de Urbanização Intermunicipais 

Planos de Pormenor Intermunicipais 

Municipal 

Planos Diretores Municipais (PDM) 

Planos de Urbanização (PU) 

Planos de Pormenor (PP) 

 

A área de intervenção do projeto insere-se em zona regulamentada pela revisão do PDM de Anadia e, com 

efeito, o PPZIAG será executado de acordo com os objetivos programáticos da UOPG 6, prevista nessa 

revisão, tendo servindo de referência e de instrumento de orientação para a sua elaboração. 
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Apresenta-se no Quadro 6 os IGT em vigor na área de influência do Projeto, procedendo-se de seguida a 

uma análise do alinhamento dos seus objetivos, nomeadamente no que respeita à compatibilidade do projeto 

com os objetivos previstos nos referidos planos. 

Quadro 6 - Instrumentos de Gestão Territorial em vigor na área do projeto 

Âmbito Instrumentos de Gestão Territorial e respetivo Enquadramento Legal  

Nacional 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

Aprovado pela Lei nº 99/2019, publicada em 5 de setembro de 2019 (diário da República nº 

170/2019, Série I). Trata-se da 1ª revisão do PNPOT de 2007, Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro 

(retificada pelas Declarações de Retificação n.ºs 80-A/2007, de 7 de setembro e 103 A/2007, de 

2 de novembro). 

Regional 

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

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, republicada pela 

Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro. 

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

Aprovado pela Portaria nº. 56/2019, de 11 de fevereiro (retificada pela Declaração de Retificação n.º 

16/2019, Diário da República n.º 73/2019, Série I de 12 de abril). 

Municipal 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Anadia 

Revisão aprovada pelo Aviso n.º 9333/2015, de 21 de agosto, com as seguintes alterações: 

• 1.ª alteração, Aviso 5929/2019, de 2 de abril; 

• 2.ª alteração por adaptação, Declaração n.º 43/2019, de 22 de julho. 

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Anadia (PPZIOH) 

Aprovado pelo Aviso nº 4992/2021, de 18 de março. 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Anadia 

3ª geração (despachos nºs 443A/2018 e 1222B/2018). O PMDFCI foi aprovado e publicado pelo Edital 

n.º 418/2019, de 22 de março. 

 

A descrição dos IGT referidos anteriormente é apresentada seguidamente, por âmbito, e terá em 

consideração os objetivos e caraterísticas do projeto em apreço. 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território é o instrumento de topo do sistema de 

gestão territorial, define objetivos e opções estratégicas de desenvolvimento territorial e estabelece o 

modelo de organização do território nacional. O PNPOT constitui-se como o quadro de referência para os 

demais programas e planos territoriais e como um instrumento orientador das estratégias com incidência 

territorial. 

A figura do PNPOT foi criada pela Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo 

de 1998, com o objetivo de dotar o país de um instrumento competente para a definição de uma visão 

prospetiva, completa e integrada da organização e desenvolvimento do território e pela promoção da 

coordenação e articulação de políticas públicas numa base territorializada. O primeiro PNPOT (Lei n.º 

58/2007, de 4 de setembro, retificada pelas Declarações de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro, e 
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n.º 103-A/2007, de 23 de novembro) deu lugar à primeira revisão do PNPOT – Lei n.º 99/2019 publicada no 

Diário da República n.º 170/2019, Série I de 5 de setembro. 

O PNPOT define cinco grandes Desafios Territoriais (subdivididos em 15 opções estratégicas de base 

territorial) a que a política de ordenamento do território deverá dar resposta nas próximas décadas, 

nomeadamente: 

1. Gerir os recursos naturais de forma sustentável; 

2. Promover um sistema urbano policêntrico; 

3. Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial; 

4. Reforçar a conetividade interna e externa; 

5. Promover a governança territorial. 

Verifica-se, então, um alinhamento do projeto com os objetivos gerais, estratégicos e específicos do PNPOT. 

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

A área de intervenção do PPZIAG é abrangida pelo Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, 

Mondego e Lis (RH4), aprovada pela 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. Os Planos de 

Gestão de Região Hidrográfica constituem o instrumento de planeamento e de ordenamento ao nível dos 

recursos hídricos e visam a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas, ao 

nível das bacias hidrográficas integradas numa determinada região hidrográfica, dando cumprimento à Diretiva 

Quadro da Água, à Lei da Água e à Portaria n.º 1284/2009, de 19 de outubro, e cujos principais objetivos são: 

 Garantir a utilização sustentável da água, assegurando a satisfação das necessidades das gerações 

atuais sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades;  

 Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo em conta o valor 

económico de cada um deles, bem como assegurar a harmonização da gestão das águas com o 

desenvolvimento regional e as políticas sectoriais, os direitos individuais e os interesses locais; 

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

Nos termos do n.º 2 do artigo 17.º da Lei da Água, estes planos vinculam diretamente apenas as entidades 

públicas, obrigando-as a transpor as respetivas normas para os planos vinculativos dos particulares, 

designadamente os planos diretores municipais. 
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Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL) 

Os Programas Regionais de Ordenamento Florestal são instrumentos sectoriais de gestão territorial, 

previstos na Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto) e regulados pelo Decreto-Lei 

n.º 16/2009, de 14 de janeiro. Estabelecem normas específicas de utilização e exploração florestal dos espaços 

florestais, com a finalidade de garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados. 

Os PROF avaliam as potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus usos dominantes, 

definem o elenco de espécies a privilegiar nas ações de expansão e reconversão do património florestal, 

identificam os modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos mais adequados e definem as normas 

específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a aplicar a estes espaços 

A área de intervenção integra o PROF Centro Litoral, publicado pela Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro. 

Da análise do enquadramento da área do projeto com este plano sectorial (Figura 4), verifica-se que a mesma 

se insere na sub-região homogénea “Entre Vouga e Mondego”, sem intercetar áreas públicas, corredores 

ecológicos, áreas classificadas ou áreas sujeitas a regime florestal. Insere-se, no entanto, em áreas definidas 

como de produção, proteção e silvopastorícia. 

Tendo em conta a tipologia do projeto, não se prevê qualquer incompatibilidade da sua implantação com o 

presente plano, sendo de referir que as intervenções florestais nesta tipologia de áreas devem respeitar as 

normas de silvicultura e gestão para estes espaços, as quais se encontram identificadas no capítulo E do 

Documento Estratégico do PROF. 
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Figura 4 - Enquadramento do projeto no PROF CL 
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Plano Diretor Municipal (PMD) de Anadia 

A área do projeto está localizada no concelho de Anadia, pelo que se analisa o respetivo Plano Diretor 

Municipal, cuja 1.ª Revisão foi aprovada e publicada pelo Aviso n.º 9333/2015, de 21 de agosto, considerando-

se também as alterações subsequentes. 

A Planta de Ordenamento do concelho divide-se em três elementos, cujo enquadramento no extrato original 

é apresentado da Figura 5 à Figura 7. 

A análise do enquadramento do projeto com a Planta de Ordenamento permite confirmar que a área de 

zonamento especial coincide com as classes “Espaços de Atividades Económicas” (Artigo 42.º do 

Regulamento do PDM), Espaço Florestal de Produção (Artigo 18.º do Regulamento do PDM) e Espaço 

Agrícola de Produção (Artigo 15.º do Regulamento do PDM).  

A área edificada existente atualmente, contígua à área do PPZIAG, corresponde inteiramente a “Espaços de 

Atividades Económicas”, o que, de acordo com o Artigo 42.º do Regulamento do PDM, são “áreas, de 

dimensão relevante, que se destinam preferencialmente ao acolhimento de atividades empresariais com 

especiais necessidades de afetação e organização do espaço urbano”, estando nestes interditas as utilizações 

de habitação, empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local. 

A área do PPZIAG engloba também “Espaços Florestais de Produção” e “Espaços Agrícolas de Produção”. 

No Artigo 18.º do Regulamento do PDM identificam-se como os espaços florestais com aptidão florestal, não 

incluídos na classe “Espaços Florestais de Conservação”. São considerados espaços florestais “as áreas do 

Solo Rural ocupadas por arvoredos florestais de qualquer porte com uso silvopastoril ou os incultos de longa 

duração, onde se incluem os espaços florestais arborizados e os espaços florestais não arborizados”. No 

Artigo 15.º do Regulamento do PDM, encontra-se definido que “os Espaços Agrícolas de Produção 

correspondem às áreas do Solo Rural com maiores potencialidades para o desenvolvimento da atividade 

agrícola, de caráter empresarial ou de auto consumo, que têm por fim a produção de bens de origem vegetal, 

lenhosa ou não lenhosa, ou animal utilizáveis como matérias-primas de diversas indústrias ou que chegam ao 

consumidor sem qualquer transformação nos quais se incluem as áreas que integram a Carta da Reserva 

Agrícola Nacional relativa ao Município de Anadia.”. O Artigo 16.º estabelece que nos espaços coincidentes 

com as áreas que integram a Carta da Reserva Agrícola Nacional relativa ao Município de Anadia, são 

interditas as ações previstas no respetivo regime jurídico em vigor. A análise a estes espaços é feita no 

subcapítulo seguinte. 
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A compatibilidade do projeto com as diversas classes de espaço justifica-se pelo facto de o PPZIAG ser parte 

da materialização de uma UOPG. O Artigo 77.º do Regulamento do PDM de Anadia identifica as Unidades 

Operativas de Planeamento e Gestão do município de Anadia, referindo a UOPG 6 Espaço de Atividades 

Económicas de Amoreira da Gândara, para a qual deve ser elaborado um Plano de Pormenor, cujo 

ordenamento deverá ser orientado pelo estabelecido pelo número 4 do Artigo 77.º, que refere os seguintes 

princípios gerais “a) Definir o desenho urbano destas áreas tendo em atenção as acessibilidades, as 

características da envolvente do território, as necessidades de afetação de áreas destinadas a espaços verdes 

e de utilização coletiva, a equipamentos de utilização coletiva e a arruamentos, com vista a permitir a fixação 

das atividades permitidas pelo PDM para os Espaços de Atividades Económicas; b) Estabelecer, para além do 

cumprimento dos parâmetros de edificabilidade previstos pelo PDM, para os Espaços de Atividades 

Económicas, as demais disposições normativas consideradas necessárias para a adequada ocupação e 

transformação destes espaços.” 

Observando o enquadramento do Projeto com a Planta de Ordenamento – Estrutura Ecológica Municipal, 

verifica-se a interceção com área integrante da RAN, sendo a análise desta condicionante feita no subcapítulo 

seguinte. 

Por fim, observando o enquadramento do projeto na Planta de Ordenamento do PDM de Anadia – Zonas 

Sensíveis e Zonas Mistas, verifica-se que o espaço do PPZIAG não apresenta classificação acústica, assim 

como a generalidade das áreas na sua envolvente. Imediatamente a oeste verifica-se a existência de áreas 

classificadas como zonas mistas e uma zona de conflito, não se verificando a proximidade da área a zonas 

sensíveis. 
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Figura 5 - Enquadramento do projeto na Planta de Ordenamento do PDM de Anadia - Ordenamento 
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Figura 6 - Enquadramento do projeto na Planta de Ordenamento do PDM de Anadia – Estrutura 

Ecológica Municipal 
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Figura 7 - Enquadramento do projeto na Planta de Ordenamento do PDM de Anadia – Zonas Sensíveis 

e Zonas Mistas 
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Plano de Pormenor da Zona Industrial de Amoreira da Gândara (PPZIAG) 

O Plano de Pormenor da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, publicado pelo Aviso n.º 4992/2021, de 

18 de março, estabelece as regras e orientações a que devem obedecer a ocupação, o uso e a transformação 

do solo, bem como todas as obras de edificação, de urbanização, operações de loteamento, trabalhos de 

remodelação de terrenos e outras operações urbanísticas e ainda a utilização de edifícios ou frações 

autónomas e respetivas alterações de uso, dentro do território por si abrangido de acordo com a delimitação 

constante da Planta de Implantação que o integra. O Plano constitui, como já referido, a concretização da 

UOPG 6 prevista no PDM de Anadia, cumprindo os princípios e objetivos programáticos para ela 

estabelecidos. Os documentos que constituem o PPZIAG e que servem de base à elaboração do presente 

Estudo de Impacte Ambiental são os contantes do Anexo II do Volume III - Anexos. 

A área de intervenção do PPZIAG distribui-se por solo rústico e por solo urbano, continuando a integrar o 

solo rústico na área identificada e delimitada na Planta de Implantação como “faixa de gestão de combustível” 

e passando a integrar o solo urbano toda a restante área de solo abrangida. Distinguem-se no PPZIAG as 

seguintes tipologias de áreas:  

 Área de Circulação Pública; 

 Área Verde; 

 Área de Equipamentos; 

 Área Empresarial. 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 

O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro (última 

alteração) regulamenta o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI).  

Através da análise da informação constante no PMDFCI do concelho de Anadia, procedeu-se à elaboração 

da Figura 8, na qual se apresenta o enquadramento do projeto no que respeita às classes de “Perigosidade 

de Incêndio” para a área objeto. A sua análise permite verificar que a quase totalidade da área de intervenção 

apresenta duas classes de perigosidade: muito baixa na área classificada como espaços de atividade económica 

e média na área remanescente do PPZIAG. O facto de existirem áreas de perigosidade média pode-se 

justificar pela sua ocupação atual ser parcialmente florestal, sendo relevante mencionar que não há registo 

de qualquer incêndio na área em causa nos últimos anos. 
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Figura 8 - Enquadramento do projeto na carta de perigosidade de incêndio do PMDFCI de Anadia 
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De acordo com o n.º 9 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, os 

condicionalismos à edificação fora das áreas consolidadas e inseridas em áreas classificadas na cartografia de 

perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como média, baixa e muito baixa, não se aplicam nos 

parques ou polígonos industriais. Desta forma, nesta área apenas é “nos parques e polígonos industriais (…) 

confinantes com espaços florestais é obrigatória a gestão do combustível, e a sua manutenção, de uma faixa 

envolvente com uma largura mínima não inferior a 100 m, competindo à respetiva entidade gestora (…) 

realizar os respetivos trabalhos (…)”. 

O comportamento do fogo é determinado pela topografia, meteorologia e vegetação. O relevo tem uma 

grande influência na prevenção e combate, nomeadamente no comportamento do fogo, pois a orografia 

acentuada associada a fatores climáticos adversos poderá contribuir para uma progressão rápida do 

fenómeno. Também o declive tem influência, pois quanto maior for o declive do terreno, maior é a 

proximidade da chama relativamente aos combustíveis que se situam acima, numa progressão do incêndio 

em sentido ascendente. A caracterização biofísica efetuada previamente à elaboração do PPZIAG permitiu 

verificar que a área de intervenção apresenta uma orografia plana e declives pouco acentuados (< 5 graus), 

pelo que considerou ser tecnicamente viável a minimização do risco, pois a orografia não apresenta 

dificuldades de acesso e trabalho aos meios de socorro. Assim, em cumprimento da legislação em vigor, o 

PPZIAG contempla a constituição e gestão das faixas de gestão de combustível, que permitirão a correta 

gestão de combustível e para a minimização do risco de incêndio rural. Uma vez criada a faixa de gestão de 

combustível em volta da zona industrial, será necessário proceder à manutenção das mesmas, através da 

limpeza da carga de combustível, respeitando as regras sobre a manutenção de árvores, arbustos e outra 

vegetação que possa alimentar o incêndio. 

A defesa contra incêndios passa também por uma postura pró-ativa de todos os proprietários de edificações 

e de terrenos confinantes com espaços florestais, através da gestão de combustíveis. Esta gestão passa pela 

redução de material vegetal e lenhoso de modo a dificultar a propagação do fogo na vertical e na horizontal. 

A gestão de combustíveis diminui a probabilidade de desenvolvimento de um incêndio. Acresce ainda que no 

tardoz dos lotes, encontra-se prevista a manutenção e tratamento da faixa verde existente, de forma a 

garantir o acesso dos meios de socorro às traseiras dos lotes em caso de incêndio, tornando o combate mais 

eficaz e eficiente, e a propagação do fogo para os espaços florestais adjacentes é impedida. 

Um outro facto que viabilizará a correta gestão do combustível presente nos espaços florestais envolventes 

aos lotes empresariais é que a Câmara Municipal de Anadia é detentora de praticamente toda a área do Plano, 

tornando o processo de instalação e manutenção das faixas de gestão de combustível mais facilitado. 
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Em suma, encontram-se definidas as seguintes medidas de controlo de risco, não descuidando o facto de área 

de intervenção ser confinante com espaços florestais: 

 Instalação e manutenção da faixa de gestão de combustível; 

 Criação e manutenção de caminhos florestais, de forma a facilitar o acesso dos meios terrestes no 

combate a incêndios; 

 Campanhas de conscientização e sensibilização junto da população local e dos utilizadores da Zona 

Industrial (empresários e trabalhadores); 

 Proibição de realização de queimadas ou fogueiras de resíduos ou outros materiais dentro e fora dos 

lotes empresariais; 

 Proibição de depósito de madeiras e de produtos inflamáveis nos espaços florestais;  

 Existência de rede de incêndios, com marcos e bocas-de-incêndio ao longo de toda a área do plano. 

3.2.4 ENQUADRAMENTO COM CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE 

PÚBLICA 

As servidões e restrições de utilidade pública constituem limitações ou impedimentos a qualquer forma 

específica de utilização do solo, pelo que o conhecimento destas áreas é fundamental para determinar os 

limites de utilização. Para este enquadramento procedeu-se à análise das Plantas de Condicionantes do PDM 

de Anadia (Figura 9 até Figura 13), nas Cartas da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional, 

entre outras fontes, incluindo as informações cedidas no âmbito do contacto às entidades realizado e 

recolhidas durante o trabalho de campo. Importa referir, neste âmbito, que a ocupação, o uso e a 

transformação do solo nas áreas abrangidas pelas servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

constantes da Planta de Condicionantes elaborada para o PPZIAG obedecem ao disposto na legislação 

aplicável, cumulativamente com as disposições do Plano que com ela sejam compatíveis. 
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Figura 9 - Enquadramento do projeto na Planta de Condicionantes do PDM – RAN 
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Figura 10 - Enquadramento do projeto na Planta de Condicionantes do PDM – REN 
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Figura 11 - Enquadramento do projeto na Planta de Condicionantes do PDM – Perigosidade de 

Incêndio 
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Figura 12 - Enquadramento do projeto na Planta de Condicionantes do PDM – Povoamentos 

Florestais Percorridos por Incêndios 
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Figura 13 - Enquadramento do projeto na Planta de Condicionantes do PDM – Outras 

Condicionantes 
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Figura 14 - Enquadramento do projeto na Carta de RAN 
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Figura 15 - Enquadramento do projeto na Carta de REN 
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Sob ponto de vista dos solos integrantes em Reserva Agrícola Nacional (RAN), a área de intervenção no 

PPZIAG, a reclassificar para solo urbano possuía duas parcelas (parcelas 49 e 54), cuja desafetação foi 

proposta a revisão, tendo sido deliberado parecer favorável, conforme ata n.º 11.211 da Comissão Regional 

da Reserva Agrícola da Beira Litoral (CRRA-BL). Contudo, dada a inclusão da área correspondente à faixa de 

gestão de combustível na área de intervenção do Plano, a qual se irá manter em solo rústico, o PPZIAG 

abrangerá uma área integrada em RAN, mas que não será alvo de qualquer proposta de exclusão ou 

reclassificação, uma vez que a ocupação da mesma é compatível com os usos do regime da RAN. 

No que respeita à Reserva Ecológica Nacional (REN), a área abrangida pelo PPZIAG integra áreas de máxima 

infiltração (23,02 ha). No âmbito do processo de revisão do PDM de Anadia foi aceite a exclusão da área a 

sul do PP (área para satisfação de carências existentes – E40) para integração em espaços de atividades 

económicas. Foi ainda solicitada, pela autarquia, a exclusão da restante área do plano, tendo a mesma obtido 

parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), mas 

parecer desfavorável da Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional (CNREN), por considerar que as 

áreas afetas a expansão das áreas industriais deveriam ser objeto de Plano de Pormenor, e apreciada nesse 

âmbito a respetiva exclusão da REN (ponto 8 da ata da CNREN, de 01 de junho de 2006). Neste sentido, no 

âmbito de elaboração do PPZIAG foi novamente proposta a exclusão da REN, com a necessária justificação, 

nos termos do n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, que estabelece o Regime 

Jurídico da REN. 

Relativamente à perigosidade de incêndio e aos povoamentos florestais percorridos por incêndios, não 

obstante as constatações apresentadas no subcapítulo anterior, importa reforçar que a área de intervenção 

do PPZIAG abrange apenas áreas com classe de perigosidade muito baixa e média, observando-se que não 

coincide com áreas percorridas por incêndio (Figura 16). À escala da freguesia, tendo por base a informação 

da cartografia das áreas ardidas disponível no ICNF, foi possível verificar que entre 2008 e 2018, a existência 

de dois incêndios significativos (um em 2009 e outro em 2017) que afetaram a União das Freguesias de 

Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas, tendo ocorrido em locais distantes da área do de 

intervenção. 
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Figura 16 - Áreas percorridas por incêndio 
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Relativamente a outras condicionantes, importa destacar o seguinte: 

 Da análise das peças desenhadas que integram o PDM de Anadia é possível constatar a presença de 

uma linha de água. De acordo com o n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, os 

leitos e margens de águas públicas são “particulares, sujeitos a servidões administrativas: “(...) que 

forem objeto de desafetação e ulterior alienação, ou que tenham sido, ou venham a ser, reconhecidos 

como privados por força de direitos adquiridos anteriormente, ao abrigo de disposições expressas 

desta lei, presumindo-se públicos em todos os demais casos”. A supracitada Lei condiciona as 

margens das águas não navegáveis nem flutuáveis com uma largura de 10 metros, sendo que nessas 

áreas “não é permitida a execução de quaisquer obras permanentes ou temporárias sem autorização 

da entidade a quem couber a jurisdição sobre a utilização das águas públicas correspondentes” (n.º 2 

do artigo 21.º). Apesar da sua existência, a linha de água não será alvo de intervenções uma vez que 

se insere em área ocupada pela faixa de gestão de combustível, pelo que os impactes sobre a mesma 

serão reduzidos ou nulos, pois o PPZIAG garantirá o seu tratamento e proteção, por forma a manter 

o seu equilíbrio natural. 

 Não se registam condicionantes ao nível dos recursos geológicos, nomeadamente no que diz respeito 

a águas de nascente, águas minerais naturais e pedreiras (áreas cativas para argilas). 

 Não existem servidões ou restrições relacionadas com o património arqueológico e edificado, pela 

inexistência na área de intervenção de imóveis classificados ou em vias de classificação, pelo que não 

se apresentam condicionalismos inerentes a este fator. 

 A delimitação a nascente da área de intervenção pela A1/IP1, impõe uma servidão que consiste na 

fixação de uma zona non aedificandi de 50 metros para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos 

de 20 metros da zona da estrada (artigo 32.º da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril), que corresponde a 

faixas em torno da plataforma da via e ramos dos nós e respetivos ramais de acesso, sendo que nestas 

não é admitida a construção de qualquer estrutura edificada. A servidão é respeitada pelo PPZIAG. 

 Por fim, no que respeita aos sobreiros existentes na área de estudo, de notar que na necessidade do 

seu abate deverá ser submetido à entidade de tutela. O Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, 

altera o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, estabelece as medidas de proteção ao sobreiro e 

à azinheira. Este regime define que o corte ou arranque de sobreiros, em povoamento ou isolados, 

carece de autorização, introduzindo o recurso a medidas compensatórias no caso de cortes 

autorizados e de reposição no caso de cortes ilegais, de forma a garantir que a área daquelas espécies 

não seja afetada, e inibe por 25 anos a afetação do solo a outros fins, nos casos em que os 

povoamentos sejam destruídos ou fortemente depreciados por intervenção ilegal. 
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3.3. BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O município de Anadia apresenta um grande potencial industrial, pelo que, aquando da revisão do seu Plano 

Diretor Municipal, foi definida uma visão estratégica de desenvolvimento e ordenamento do território, 

contemplando o aumento da oferta de espaços empresariais qualificados e a adequação dos mesmos às 

atividades produtivas, evitando a dispersão industrial. Neste sentido, concluiu-se, à data, que seria necessário 

proceder à expansão de algumas zonas industriais já existentes, por forma a alargar a oferta aos investidores, 

definindo-se três UOPG que materializam o esforço para reforçar a oferta de áreas industriais de iniciativa 

municipal, com o objetivo de expandir os espaços de atividades económicas de Vilarinho do Bairro, Vale 

Salgueiro e de Amoreira da Gândara. 

A criação da UOPG 6 – Espaço de Atividades Económicas de Amoreira da Gândara, relativa à qual foi 

elaborado o PPZIAG, resultará na expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, o que se justifica 

pelo grau de ocupação que a atual zona já possui e pela expectativa do aumento da procura associada à 

melhoria das condições de acessibilidade. Neste seguimento, a elaboração do PPZIAG pretendeu não só 

enquadrar a ocupação já existente, bem como definir o desenho urbano e as condições para a ocupação de 

outras áreas contíguas, de modo a salvaguardar, no futuro, as necessidades da procura de locais para a 

instalação de empresas com necessidades especiais de afetação e de organização de solo urbano. 

O PPZIAG apresenta uma área de 36,1 hectares, dos quais 28,3 ha correspondem à área a afetar ao Espaço 

de Atividades Económicas e 7,8 ha à faixa de gestão de combustível, situando-se na zona sudoeste do núcleo 

urbano de Amoreira da Gândara, no quadrante noroeste do concelho de Anadia. Inicialmente, o plano possuía 

uma área de aproximadamente 28 ha, porém, devido à presença de terrenos florestais na sua envolvente, foi 

necessário a inclusão da faixa de gestão de combustível a norte e oeste (7,8 ha), de forma a dar cumprimento 

ao estabelecido no n.º 13 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, republicado pela Lei 

n.º 76/2017, de 17 de agosto. 

A área atualmente ocupada (com aproximadamente 9,5 ha, que resulta do somatório da área ocupada 

efetivamente pela zona industrial - 5,4 ha - e os 4,05 ha que se encontram ainda disponíveis para ocupação) 

contempla um total de 14 lotes, com a presença das indústrias indicadas no quadro que se segue, importando 

referir que não existe qualquer empresa que utilize substâncias perigosas na sua atividade, apenas dois 

estabelecimentos lidam com resíduos (vidro, sucata e desperdícios metálicos) e estes possuem licenciamento 

de operações de gestão de resíduos emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente. 
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Quadro 7 - Indústrias existentes na Zona Industrial de Amoreira da Gândara 

Designação Sector (CAE – Rev. 3) 

Cartig – Cartão e Artigos para Embalagem, Lda. 
17212 - Fabricação de outras embalagens de papel e de 

cartão 

ALUVIEIRA – Alumínios Vieira, Lda. 
25120 - Fabricação de portas, janelas e elementos 

similares em metal 

Vidrologic - Gestão de Resíduos e Ambiente, Lda. 38322 - Valorização de resíduos não metálicos 

Nexxpro - Fábrica de Capacetes, Lda. 32996 - Outras indústrias transformadoras diversas, n.e 

Sucatas Moutinho & Filhos, Lda. 
4677 - Comércio por grosso de sucatas e de desperdícios 

metálicos 

 

 

 

Fotografia 1 - Zona Industrial de Amoreira da Gândara 

 

A área a intervencionar configura fortes possibilidades e potencialidades, que permitirão estimular o 

aparecimento de novas empresas de génese local, resultado do empreendedorismo das pessoas do concelho, 

assim como, simultaneamente, permitirá que potenciais empreendedores externos encontrem condições 

favoráveis à sua instalação, com o consequente surgimento de novas empresas que permitirão diversificar as 

atividades económicas e gerar riqueza, com benefícios para a economia local, regional e nacional. Do ponto 

de vista social, o projeto contribuirá para a criação de emprego direto e indireto, quer por via da instalação 

de novas empresas, quer pela necessidade de serviços de apoio. 

De uma forma geral, encontra-se prevista a alocação de 177 783 m2 para áreas destinadas a lotes empresariais. 

A dimensão dos lotes varia entre os 3 596 m2 e os 21 287 m2. As características da solução urbanística estão 

resumidas no quadro apresentado de seguida. 

Quadro 8 - Resumo das características da solução urbanística (PPZIAG) 

Área total do PPZIAG 361 070 m2 

Área dos polígonos para atividades empresariais 177 783 m2 

Área destinada a comércio, serviços e restauração 3 444 m2 

Área de espaços verdes e equipamentos 41 977 m2 

Área de circulação pública 39 435 m2 

Arruamentos 15 064 m2 
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Área total do PPZIAG 361 070 m2 

Estacionamento de automóveis ligeiros 7 708 m2 (610 lugares) 

Estacionamento de pesados 3 965 m2 (55 lugares) 

Passeios 11 013 m2 

Praça 449 m2 

Vereda 1 506 m2 

Área das faixas e percursos envolventes 98 432 m2 

Percurso periférico 10 553 m2 

Faixa de gestão de combustível 78 430 m2 

Faixa de enquadramento 9 449 m2 

Área impermeável 231 214 m2 - 64% 

 

Assim, o Projeto da Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, cuja área de intervenção 

corresponde ao zoneamento estabelecido pelo PPZIAG, apresentado na Figura 17, contempla o loteamento 

e a criação de uma série de infraestruturas a implementar para o correto funcionamento da mesma, que se 

enumeram de seguida: 

 Rede viária e pedonal; 

 Rede de abastecimento de água; 

 Rede de saneamento; 

 Drenagem de águas pluviais e soluções para minimização dos impactes nos recursos hídricos 

subterrâneos; 

 Rede de abastecimento de gás; 

 Rede elétrica e de telecomunicações; 

 Arranjos exteriores. 
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Figura 17 - Apresentação do projeto 
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A descrição das infraestruturas urbanísticas referidas anteriormente é apresentada seguidamente, por 

infraestrutura, e terá em consideração as principais caraterísticas dos Projetos de Execução das 

Infraestruturas Urbanísticas apresentado no Anexo III do Volume III – Anexos. 

 

Rede viária e pedonal 

Tratando-se de uma zona industrial, a qualidade das acessibilidades é essencial para a atração e fixação de 

empresas, pelo que assume especial relevância o facto de a Zona Industrial de Amoreira da Gândara ser 

servida pela EM 333-1, que faz ligação entre Ouca (Vagos) e o centro de Anadia, e interliga a área com as 

principais vias regionais e nacionais (A17 e A1/IP1). A área de intervenção localiza-se entre os nós 15 e 14 da 

A1/IP1, ficando a uma distância de 15,9 km e 18,9 km respetivamente, sendo que o primeiro localiza-se a 

norte da zona industrial (em Aveiro) e o segundo a sul, já no concelho da Mealhada. Efetivamente o concelho 

da Anadia, apesar de ser atravessado pela A1/IP1, não dispõe de qualquer nó de ligação à mesma, o que 

motiva o Município a apresentar a intenção (já constante do PDM anterior e mantida na atual revisão), de 

fazer um nó de ligação à A1/IP1 a norte da Zona Industrial de Amoreira da Gândara que, complementado 

com uma variante, serviria de ligação à sede de concelho e ao programado IC2 (do PNR2000). A execução 

desta proposta dotaria a Zona Industrial de Amoreira da Gândara de excelentes acessos à Rede Viária 

Nacional. 

No interior da atual zona industrial encontram-se vias que servem de apoio às unidades industriais aí 

implantadas, que existirão também na restante área de intervenção. 

O traçado em planta da rede viária proposta para a área do Plano, da qual fazem parte os arruamentos, 

estacionamento e percurso pedonal (passeios), é apresentada na planta síntese do Anexo III. A rede viária é 

constituída por três arruamentos, duas ligações à rede existente e uma vereda no tardoz dos lotes industriais, 

cujos eixos são compostos por troços retos e elementos em curva que realizam a concordância entre os 

troços retos. Uma vez que se trata de arruamentos internos de um Plano de Pormenor e com traçado que 

promove velocidades de circulação reduzidas, não foram consideradas sobrelarguras e sobrelevações nas 

curvas. Os passeios irão fazer o remate com os muros de vedação dos lotes, os lancis serão rebaixados nas 

entradas dos lotes.  

Os trabalhos de terraplanagem a serem executados serão essencialmente os seguintes: 

 Trabalhos de desmatação e decapagem de terra vegetal. Os materiais provenientes destes trabalhos 

de decapagem serão conduzidos a depósito; 



 

  
MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 
página | 58 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 

Amoreira da Gândara 

 Escavações em terreno de qualquer natureza; 

 Execução do leito de pavimento com solos adequados e nas espessuras definidas. 

Na execução dos arruamentos, prevê-se a utilização dos recursos existentes no local da obra, nomeadamente 

materiais provenientes da modelação das lagoas e dos lotes, desde que cumpram com as características 

exigidas nas especificações para o efeito, de modo a otimizar os trabalhos e reduzir custos. Pelas estimativas 

realizadas não se considera necessário recorrer a manchas de empréstimo. 

A drenagem da plataforma da rede viária, que contem material betuminoso, será assegurada pela inclinação 

transversal e longitudinal dos arruamentos, sendo as águas encaminhadas e escoadas para o contorno junto 

do lancil e encaminhadas para o coletor pluvial através dos sumidouros. 

 

Rede de abastecimento de água 

O abastecimento de água à zona industrial é assegurado pela rede que abastece a freguesia de Amoreira da 

Gândara (zona de abastecimento do Levira). Foi considerado no Projeto de Especialidade “Redes de 

Abastecimento de Águas” (ver Anexo III) uma capacitação na ordem de 152 l/hab/dia, distribuído 

equitativamente pelas oitos horas de laboração das unidades industriais. Neste sentido, observa-se no Quadro 

9 as estimativas de consumo em cada lote.  

 

Rede de saneamento  

A drenagem de águas residuais produzidas pelas unidades industriais presentes é garantida por rede existente, 

sendo os efluentes domésticos tratados na ETAR de Amoreira da Gândara, que foi dimensionada para uma 

população até 5 500 habitantes. Na zona industrial ainda encontramos uma ETAR compacta, que se encontra 

atualmente desativada. Existe ainda uma rede de drenagem de águas pluviais. 

A rede de saneamento foi projetada por forma a recolher todos os esgotos provenientes das unidades 

industriais a instalar (ver Anexo III). De referir, que os esgotos a serem recolhidos serão os esgotos 

denominados “domésticos”, uma vez que, a eventual rejeição de esgotos indústrias é responsabilidade das 

empresas a laborar. Os esgotos recolhidos serão encaminhados para junto do lote 31, na zona de menor 

cota do plano, onde será instalada uma estação elevatória de águas residuais. A elevatória a instalar será uma 

elevatória em linha, por forma a minorar os custos de exploração / manutenção e erradicar alguns dos 

problemas das elevatórias tradicionais, nomeadamente aos problemas com odores indesejáveis. 
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Drenagem de Águas Pluviais 

Do ponto de vista hidrogeológico a área de intervenção insere-se na Unidade Hidrogeológica da Orla 

Ocidental e regionalmente evolui o sistema aquífero Cretácico de Aveiro (SaCA). Este sistema é constituído 

por três aquíferos sobrepostos: o principal tem como suporte a última sequência dos Arenitos de Carrascal, 

Formação carbonatada, Arenitos Micáceos e parte inferior dos Arenitos Grosseiros Superiores; subjacente, 

um aquífero cujo suporte litológico é parte dos Arenitos de Carrascal; na base, um aquífero que tem por 

suporte a parte inferior dos Arenitos de Carrascal. 

A área afeta ao PPZIAG assenta sobre unidades detríticas atribuídas ao Pliocénico-Plistocénico (areia, 

cascalho e sedimentos costeiros), e ainda, numa zona residual, sobre argilas do cretácico. Estas formações 

apresentam valores elevados de porosidade eficaz e de condutividade hidráulica, “estas características 

hidrogeológicas, associadas aos enquadramentos climatológico e topográfico locais, permitem uma 

considerável infiltração e o desenvolvimento de uma unidade aquífera freática implantada nos níveis 

grosseiros, intermédios e inferiores, dos depósitos plio-plistocénicos” (Dinis & Azevedo, 2011).  

Uma vez que a área de intervenção se encontra inserida na área de recarga do aquífero Cretácico de Aveiro, 

que apresenta uma área de 55 km2, e no sentido de compatibilizar o projeto com a proteção dos recursos 

hídricos, foi feito, no âmbito da elaboração do PPZIAG, um Estudo Geológico e Hidrogeológico do Espaço 

Enquadrante do Plano, que permitiu a definição das soluções adequadas ao projeto (ver Anexo II).  

A análise efetuada concluía que os impactes decorrentes da concretização do PPZIAG apresentavam carácter 

pontual e, consequentemente, seriam pouco significativos. Ainda assim, foram definidas estratégias de recolha, 

tratamento e infiltração da água no solo, para minimizar os impactes decorrentes da necessária 

impermeabilização do solo, que se resumem de seguida. 

A área do PPZIAG que contribui para o escoamento superficial é a área máxima impermeabilizada do plano, 

208 143 m2, pelo que será esta a área objeto de condições e infraestruturas especificas para o 

dimensionamento e a recolha das águas pluviais: 

 Nos domínios prediais industriais dos lotes as águas pluviais serão conduzidas para poços de 

infiltração predial; 

 Nos domínios do espaço público as águas pluviais serão conduzidas para lagoas de infiltração com 

geodrenos e com estação de tratamento de águas pluviais. 
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Assim, e de forma a garantir infiltração e contrariar o escoamento superficial, considerou-se, no âmbito do 

projeto de execução (Figura 18), imperativo que todo o sistema de drenagem de águas pluviais a construir 

fosse provido de estruturas e volumes de encaixe, de forma a minimizar o escoamento superficial e maximizar 

a infiltração e, consequentemente a recarga do Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro, tendo sido 

consideradas as seguintes soluções: 

 Poços de infiltração predial industrial: A água pluvial industrial de cada lote será conduzida para 

o poço de infiltração a construir em cada lote industrial. Os materiais a utilizar no revestimento do 

solo no interior de cada lote não deverão ser de origem betuminosa, pois contêm hidrocarbonetos, 

prevenindo assim a contaminação de águas para recarga do aquífero, possibilitando a execução de 

poços de infiltração prediais. 

 Separadores de Hidrocarbonetos: A água proveniente da área de influência revestida dos lotes 

industriais, sobrante superficial pós saturação que não contém hidrocarbonetos, mais a área que 

contém hidrocarbonetos, nomeadamente nos arruamentos públicos é conduzida por rede de 

coletores aos separadores de hidrocarbonetos. 

 Criação de estação de tratamento de águas pluviais (ETAP): Sendo a qualidade da água a 

infiltrar de imperativa importância, o PPZIAG contempla a criação de uma estação de tratamento de 

águas pluviais (com filtração biológica através de raízes de plantas macrófitas), provenientes das áreas 

de influência com revestimentos de origem betuminosa, previstos em arruamentos, estacionamentos 

e passeios. 

 Rede de dispersão e infiltração em geodrenos: esta será preferencialmente executada debaixo 

de zonas impermeabilizadas do PPZIAG, garantindo que a evaporação é igual a zero, no cálculo de 

volume de encaixe relativo aos geodrenos.  

 Lagoas de infiltração: Com vista a conseguir-se uma desaceleração das velocidades de escoamento 

e o favorecimento das condições de infiltração, o projeto de execução contemplou a execução de 

duas lagoas de distribuição e infiltração das massas de água, que totalizam a área de 8 033,10 m2. 
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Figura 18 -  Projeto de execução de drenagem de águas pluviais 
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Em suma, apesar da impermeabilização prevista com as obras de implementação do PPZIAG, através da 

construção das estruturas de recolha das águas pluviais, nomeadamente os poços de infiltração prediais, 

lagoas de infiltração e geodrenos, será possível promover a infiltração e a recarga do aquífero de forma 

satisfatória. Face à estratégia considerada para a infiltração das águas de recarga do aquífero, definiu-se, 

também no âmbito da elaboração do PPZIAG, que seriam realizadas ações periódicas que garantissem a 

continuidade e funcionamento do sistema, aprovadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (ver Anexo II) 

sendo de referir: 

 Limpeza dos geodrenos para remoção dos sólidos depositados, de modo a evitar a sua 

colmatação. Para tal, deverá utilizar-se água ou ar pressurizados. Os rejeitados desta operação 

deverão ser removidos por descarga de fundo, para local apropriado. 

 Escarificação do fundo das lagoas e poços prediais, de modo a evitar a colmatação das 

superfícies de infiltração. 

 Vistoria anual dos filtros, com limpeza e substituição, se necessárias. 

 Corte e remoção das macrófitas da lagoa de macrófitas, pelo menos uma vez por ano, por 

forma a manter a água em boas condições. A vegetação removida deverá ser enviada para destino 

adequado. 

Com o objetivo de aferir e supervisionar a qualidade e o volume de água a ser infiltrada por obras de 

urbanização industrial, foi estabelecido um Plano de Monitorização do Volume de Água Infiltrada (PMVAI) a 

implementar na Zona Industrial de Amoreira da Gândara (ver Anexo III). 

 

Rede de abastecimento de gás 

A rede de distribuição destina-se a abastecer um total de 18 lotes e será realizado um aproveitamento total 

das redes existentes e respetiva interligação com as redes a instalar de acordo com as normas regulamentares 

fornecidas pela Lusitaniagás, Companhia de Gás do Centro, S.A. - Concessionária do Serviço Público de 

Distribuição de Gás Natural na Região Centro. Foi previsto o caudal de 50 m3(n)/h para cada um dos 18 

lotes, reserva de caudal de 700 m3(n)/h para a ZI existente e 200 m3(n)/h para a futura expansão desta rede 

da ZI para a zona habitacional. Os trabalhos relativos à instalação da rede compreenderão essencialmente a 

abertura de vala e instalação das tubagens. 
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Rede elétrica e de telecomunicações 

A Zona Industrial de Amoreira da Gândara é abrangida por rede elétrica de média tensão (normal e 

subterrânea de 15 kV) para as construções existentes, existindo iluminação pública ao longo da EM 333-1 e 

das vias internas de circulação na zona industrial. Dispõe de um posto de seccionamento de 15 kV, postos 

de transformação e rede estruturada de telecomunicações. 

 

Arranjos exteriores 

A preservação e implantação de espaços mais “naturalizados” em ambientes urbanos, principalmente, em 

ambientes industriais, conferem um valor ecológico aos espaços, ainda que residual, equilibrando a balança 

em termos de impactes provocados com as obras de urbanização. Neste sentido, as áreas verdes definidas 

irão ajudar na contenção dos poluentes do ar, através da capacidade que as árvores apresentam em armazenar 

e metabolizar estes poluentes da atmosfera, daí que a seleção das espécies subarbustivas, arbustivas e 

arbóreas tenha como premissa o facto de serem espécies resistentes à poluição. 

Acresce ainda que as áreas de utilização coletiva, num contexto de áreas industriais irá permitir criar áreas 

de ensombramento, disponibilizando assim zonas de conforto para os trabalhadores nos períodos de 

insolação excessiva durante as estações mais quentes, e durante os horários de almoço e pausa, reduzindo o 

calor excessivo. Neste caso, a opção por espécies de árvores de folha caduca irá ajudar a assegurar a 

concretização deste objetivo. 

Posto isto, a intervenção no que respeita aos arranjos exteriores (ver anexo III) comtempla os seguintes 

aspetos: 

 Prado A – Prado Florido: Aplicação através de hidrossementeira com cerca de 47% Festuca rubra 

rubra, 50% Festuca ovina duriúscula e 3% mistura de flores campestres. A localização desta tipologia de 

prado será junto ao Lote 31 que está definida como Área de Comércio e Serviços. 

 Prado B – Prado de Enquadramento: Aplicação através de hidrossementeira com cerca de 20% 

Festuca ovina, 20% Festuca arundinacea, 30% Festuca rubra, 10% Lolium perenne, 10% Trifolium repens e 

10% Poa pratensis. 

 Prado C – Prado Campestre: A localização desta tipologia será no limite nascente e norte do PP, 

e que faz também a separação com a Autoestrada nº1. Posto isto, foi definida uma mistura persistente 
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e resistente à circulação de veículos, com 20% Lolium perenne, 20% Poa pratensis, 50% Festuca rubra 

rubra e 10% Trifolium repens. 

 Árvores e arbustos: Serão selecionadas espécies adaptadas ao meio, nomeadamente ao solo, clima, 

flora, fauna e influência do homem. 

 Lagoas de infiltração e lagoas de macrófitas: Prevê-se a plantação de espécies de galeria 

ripícola. No anexo III são apresentadas as espécies selecionadas para o efeito. 

 Mobiliário urbano: Prevê-se a instalação de mobiliária urbano cuja função é complementar as áreas 

verdes de utilização coletiva, por forma a tornar os espaços mais agradáveis e confortáveis. A 

discriminação detalhada e caracterização do mobiliário urbano é apresentado no Anexo III. 

 

No Quadro 9 é possível observar a identificação dos novos prédios (alínea d) do n.º 3 do artigo 107.º do 

RJIGT), assim como os parâmetros urbanísticos a considerar. Ainda que toda a área a ser edificada e 

infraestruturada, pertence ou virá a pertencer a um único proprietário (o Município de Anadia), será 

necessário proceder ao reparcelamento da propriedade. Esta operação de reestruturação da propriedade 

pretende ajustar a configuração e o aproveitamento dos terrenos para construção e localizar as áreas a 

destinar à implantação de infraestruturas, espaços e equipamentos públicos. 
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Quadro 9 - Lotes previstos para a área de implantação do projeto e parâmetros urbanísticos 

LOTE 
ÁREA 

(M2) 

ÁREA 

DESTINADA A 

IMPLANTAÇÃO 

DOS EDIFÍCIOS 

ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO 

(MÁXIMA) (M2) 

ÁREA DE 

CONSTRUÇÃO 

(0,9) (MÁXIMA) 

(M2) 

NÚMERO DE PISOS 

ACIMA DA COTA 

DA SOLEIRA 

(MÁXIMO) 

TIPO DE 

UTILIZAÇÃO 

Nº DE PISOS 

ACIMA DO 

SOLO 

(MÁXIMO) 

POPULAÇÃO 

(11 POP/1000 

M2) 

CONSUMO 

L/S 
M3/H 

15 19 311 

Afastamentos e 

recuos definidos 

pelo polígono 

de implantação 

11 587 17 380 3 

Instalação de 

atividades 

empresariais 

3 191,18 29 059,73 3,63 

16 21 287 12 772 19 159 3 3 210,74 32 033,19 4,00 

17 15 746 9 448 14 172 3 3 155,89 23 695,15 2,96 

18 15 746 9 448 14 172 3 3 155,89 23 695,15 2,96 

19 15 746 9 448 14 172 3 3 155,89 23 695,15 2,96 

20 14 939 8 963 13 445 3 3 147,89 22 479,74 2,81 

21 10 805 6 483 9 725 3 3 106,97 16 259,98 2,03 

22 8 181 4 908 7 363 3 3 80,99 12 310,44 1,54 

23 10 744 6 446 9 670 3 3 106,37 16 167,57 2,02 

24 10 773 6 464 9 696 3 3 106,65 16 146,50 2,03 

25 10 730 6 438 9 657 3 3 106,23 16 146,50 2,02 

26 6 294 3 776 5 664 3 3 62,31 9 470,46 1,18 

27 5 186 3 111 4 667 3 3 51,34 7 803,14 0,98 

28 5 044 3 027 4 540 3 3 49,94 5 411,85 0,95 

29 3 596 2 158 3 237 3 3 35,60 5 411,85 0,68 

30 3 654 2 192 3 289 3 3 36,17 5 498,42 0,69 

31 3 444 2 755 3 100 3 

Área de 

comércio e 

serviços 

3 34,10 51 82,53 0,65 

Total 181 277 -- 109 425 163 105 -- -- -- 1794,15 272 710,95 34,09 
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LOTE 
ÁREA 

(M2) 

ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO 

(MÁXIMA (M2) 

ÁREA DE 

CONSTRUÇÃO 

(0,9) (MÁXIMA) 

(M2) 

ÁREA DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

(MÁXIMA) 

NÚMERO DE 

PISOS ACIMA 

DA COTA DA 

SOLEIRA 

(MÁXIMO) 

TIPO DE 

UTILIZAÇÃO 

ALTURA DE 

EDIFICAÇÃO 

(MÁXIMA) 

POPULAÇÃO 

(11 POP/1000 

M2) 

CONSUMO 

L/S 
M3/H 

E1 6 386 4 470 8 940 5 747 2 Equipamentos 

coletivos 

2 98,34 14 948,35 1,87 

E2 7 366 5 156 10 312 6 629 2 2 113,44 17 242,33 2,16 

Total 13 752 9 626 19 253 12 377 -- -- -- -- -- -- 

 

 



 

  
MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 
página | 67 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 

Amoreira da Gândara 

Não existe conhecimento relativo às empresas que se irão instalar nos lotes a construir, uma vez que apenas 

após a realização da hasta pública de venda dos lotes haverá essa definição. No entanto, para efeitos de 

dimensionamento das infraestruturas, o projeto considerou uma estimativa de 11 trabalhadores por cada 

1 000 m2 de área de construção. 

Os estabelecimentos industriais que se pretendam instalar/alterar nesta zona industrial devem proceder ao 

licenciamento industrial, nos termos do Sistema da Indústria Responsável (SIR) aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 169/2013, de 1 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 73/2015, de 11 de maio, que tem 

como objetivo prevenir os riscos e inconvenientes resultantes da exploração dos estabelecimentos 

industriais, com vista a salvaguardar a saúde pública e a dos trabalhadores, a segurança de pessoas e bens, a 

segurança e saúde nos locais de trabalho, a qualidade do ambiente e um correto ordenamento do território, 

num quadro de desenvolvimento sustentável e de responsabilidade social das empresas. 

3.4. DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS OU AUSÊNCIA DE 

INTERVENÇÃO 

Tendo em conta que a concretização do projeto está prevista no âmbito dos instrumentos de gestão 

territorial do concelho de Anadia, não são consideradas alternativas à sua localização. A implementação 

proposta resulta já da ponderação da ocupação pretendida, dos parâmetros de edificabilidade previstos no 

âmbito do Plano de Pormenor publicado e do cumprimento das condicionantes legais em vigor observadas 

na área, permitindo a otimização da ocupação da área. 

A não aplicação do PPZIAG, que resultará na expansão da atual zona industrial de Amoreira da Gândara, 

interferirá com o cumprimento da visão estratégica de desenvolvimento do PDM de Anadia, que prevê um 

aumento da oferta de espaços empresariais qualificados, assim como não se cumprirão os objetivos do 

próprio Plano de Pormenor, condicionando o crescimento económico do município. 

3.5. PROJETOS ASSOCIADOS, COMPLEMENTARES E/OU SUBSIDIÁRIOS 

O Projeto em análise, conforme já referido, visa a concretização do PPZIAG e a sua finalidade é a preparação 

e loteamento do terreno, assim como a construção das respetivas infraestruturas. As infraestruturas a 

construir são um prolongamento das infraestruturas já existentes, nomeadamente a rede viária, a rede de 

abastecimento de água, a rede de saneamento, a rede elétrica e telecomunicações (incluindo rede de 
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iluminação pública e postos de transformação) e as infraestruturas que garantem a recarga do aquífero. Deste 

modo, não se considera a existência de projetos complementares. 

3.6. PRINCIPAIS AÇÕES OU ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO 

3.6.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção, as principais atividades serão: 

 Limpeza do terreno, desmatação e decapagem e trabalhos de demolição: previamente às 

operações de movimentações de terras, proceder-se-á ao corte e limpeza da vegetação existente na 

área de intervenção, incluindo derrube de árvores e desenraizamento. Cumulativamente, serão 

concretizados alguns trabalhos de demolição, necessários à implantação dos novos alinhamentos 

previstos para o arruamento. Estes trabalhos incluem remoção de lancis, pavimentos, muretes, 

infraestruturas existentes e todos os elementos à vista. 

 Movimentação de terras (escavação e aterro): para atingir a cota de projeto, será necessário 

proceder-se à movimentação de terras, nomeadamente escavações e aterros. Esta operação 

decorrerá na preparação dos lotes e na abertura de valas para posterior instalação das infraestruturas 

necessárias. 

 Montagem, desmontagem e manutenção do estaleiro da obra: será necessário, durante esta 

fase de construção, instalar um estaleiro de apoio à obra, o que acontecerá no interior da área de 

implantação do Projeto. Esta atividade inclui a montagem, desmontagem e manutenção do estaleiro 

da obra, incluindo todo o material e equipamento necessário à implementação do Plano de Segurança 

e Saúde, instalação de vedação da obra e controlo de acessos, segurança, vigilância, contacto com 

autoridades de segurança para apoio à gestão e controlo de tráfego, manutenção em funcionamento 

das redes existentes no perímetro de obra. 

 Movimentação de veículos e maquinaria pesada: durante a fase de construção serão utilizados 

diversos veículos e maquinaria pesada, quer para a modelação do terreno, quer para o transporte 

dos diversos materiais necessários à concretização da atividade de construção e beneficiação de 

infraestruturas, assim como para transporte de pessoas afetas à obra. 

 Construção e beneficiação de infraestruturas: desenvolvimento de todas as atividades 

inerentes à construção civil, nomeadamente para concretização de atividades de pavimentação e 

instalação de sinalização vertical, abertura de valas para instalação da rede de abastecimento de água, 

a rede de saneamento, a rede elétrica e telecomunicações (incluindo rede de iluminação pública e 



 

  
MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 
página | 69 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 

Amoreira da Gândara 

postos de transformação) e as infraestruturas que garantem a recarga do aquífero) e dos 

equipamentos coletivos de acordo com o interesse público. 

 Criação da faixa de gestão de combustível. 

3.6.2 FASE DE EXPLORAÇÃO  

Durante a fase de exploração, distinguem-se as seguintes atividades. 

 Presença física das infraestruturas: prevê-se que a ocupação dos lotes se inicie logo após o final 

da fase de construção, sendo cada entidade a ocupar o lote a responsável pela edificação do mesmo, 

respeitando os parâmetros urbanísticos constantes do PPZIAG. 

 Desenvolvimento da atividade industrial e transporte de pessoas e materiais associado: 

O desenvolvimento da atividade industrial e transporte de pessoas e materiais associado à mesma 

será variável consoante a ocupação dos lotes, que se prevê heterogénea. Apesar de não ser conhecida 

a ocupação futura, esta ação traduzir-se-á no desenvolvimento das atividades económicas da região 

e na criação de emprego, assim como no incremento da movimentação de veículos ligeiros e pesados, 

consumo de água e produção de efluentes líquidos, efluentes gasosos, ruido e resíduos. 

 Execução do plano de manutenção das infraestruturas que garantem a recarga do 

aquífero: A execução do plano de manutenção definido para as infraestruturas que garantem a 

recarga do aquífero incluem as medidas de limpeza dos geodrenos para remoção dos sólidos 

depositados, escarificação do fundo das lagoas e poços prediais, vistoria anual dos filtros e corte e 

remoção das macrófitas da lagoa de macrófitas. 

 Manutenção da faixa de gestão de combustível: Garantindo o cumprimento da legislação 

aplicável e minimizando os riscos inerentes à atividade industrial. 

3.7. CONSUMO E RECURSOS 

3.7.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

3.7.1.1 Matérias-primas e materiais 

Durante a fase de construção do Projeto serão utilizados os materiais comummente utilizados nas obras de 

construção civil, nomeadamente betão, cimento, ferro, madeira, brita, areia, aço tubagens, cabos diversos, 

entre outros. Para a rede de abastecimento e drenagem serão utilizados diversos tipos de materiais 

nomeadamente tampas de saneamento, elementos de betão pré-fabricado, cimento, tubagens e cabos. Para 
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a pavimentação utilizar-se-á tout-venant e agregado britado, tintas para desenho das faixas de circulação e 

passadeiras e material de sinalização vertical. 

A maquinaria pesada envolvida na construção do Projeto, inclui giratórias, cilindros, retroescavadoras, 

niveladoras, “dumpers”, gruas, atrelados de transporte de água e camiões de transporte de grandes dimensões. 

3.7.1.2 Água 

A utilização de água durante a fase de construção destina-se essencialmente à utilização por parte dos 

colaboradores no estaleiro, para a preparação do cimento e na rega necessária aos arranjos exteriores. 

Estima-se que o consumo de água, durante a fase de construção, seja de 1 008 000 litros. 

3.7.1.3 Energia e Combustíveis 

A energia a utilizar na fase de construção será proveniente da rede elétrica que abastece a atual Zona 

Industrial e da nova rede a construir no âmbito do presente Projeto. No que respeita a combustíveis, serão 

essencialmente os combustíveis fósseis necessários ao funcionamento dos veículos pesados e maquinaria a 

afetar à concretização da obra. 

Durante a fase de construção, o consumo previsto de energia é de 1 036 550 kW nos 300 dias da obra e o 

consumo estimado de combustíveis é de 300,6 tep. 

3.7.1.4 Mão-de-obra 

A mão de obra necessária para a realização da obra é de cerca de 20 trabalhadores nos 300 dias previstos 

para a obra. 

3.7.1.5 Movimentação de terras 

Às ações de construção civil estarão inerentes ações de movimentações de terra, nomeadamente com a 

limpeza e desmatação do terreno e com a execução de escavações e aterros. Os volumes de movimentações 

de terra envolvidos na fase de construção projeto estão relacionados com a preparação da área para a 

intervenção, com a nivelação da cota do terreno e com a abertura das valas necessárias. 

A área do PPZIAG apresenta orografia plana, com cotas de terreno a variar entre os 70 e os 79 metros 

aproximadamente, e declives pouco acentuados, inferior aos 5 graus, registando-se assim pendentes que 

podem ser consideradas suaves e se apresentam predominantemente orientadas a norte. A área de 

implantação é, então, praticamente plana, pelo que a execução do projeto não implicará a mobilização de 
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grande quantidade de solo para terraplanagens e uniformização dos solos, não se prevendo escavações 

significativas e tendo o projeto sido ajustado às cotas do terreno. Assim, prevê-se: 

 A área a afetar com a ações de desmatação seja a correspondente a 265 261,9 m2; 

 A movimentação prevista de terras em escavação seja de 39 546,638 m3 e em aterro seja de 

11 499,708 m3; 

 Tal corresponde a um balanço de terras positivo, que resultará em 28 046,93 m3 a depósito para 

reutilização. 

3.7.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

3.7.2.1 Matérias-primas e materiais 

As matérias-primas e materiais a utilizar na fase de exploração estão dependentes da tipologia de indústria a 

instalar. 

3.7.2.2 Água 

A água será proveniente da rede de abastecimento de água a instalar. 

3.7.2.3 Energia e Combustíveis 

A energia elétrica a utilizar na fase de exploração será sobretudo proveniente da rede de energia elétrica da 

Zona Industrial. Prevê-se que sejam utilizados principalmente combustíveis fósseis nos veículos afetos às 

diversas atividades económicas. 

3.7.2.4 Mão-de-obra 

A mão de obra na fase de exploração dependerá das indústrias a instalar no local, só após a realização da 

hasta pública de venda de lotes é que será possível aferir um valor relativo aos recursos humanos necessários. 

3.8. CARGAS AMBIENTAIS GERADAS PELO PROJETO 

3.8.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

3.8.1.1 Efluentes 

A produção de efluentes durante a fase de construção será sobretudo de origem doméstica, gerada nos 

estaleiros de apoio à obra que serão instalados, bem como águas residuais de origem pluvial. De notar que 
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não se verificará a estadia em permanência dos trabalhadores em obra, pelo que não existirão cozinhas ou 

casas de banho com fossa séptica. 

Estima-se que a produção de águas residuais para a fase de construção seja de 705 600 litros durante os 300 

dias da obra. 

3.8.1.2 Emissões sonoras e vibrações 

As emissões sonoras e vibrações produzidas resultarão da circulação de veículos pesados e funcionamento 

de maquinaria afetos à obra, assim como do funcionamento dos equipamentos. 

3.8.1.3 Emissões atmosféricas 

As emissões atmosféricas durante a fase de construção serão sobretudo poeiras, resultantes das atividades 

de movimentações de terras necessárias e da circulação de veículos e gases gerados pela combustão de 

motores de viaturas e equipamentos. 

3.8.1.4 Resíduos sólidos 

Os resíduos a produzir durante a fase de obra serão resíduos vegetais resultantes das atividades de 

desmatação do terreno, resíduos de demolições resultantes das atividades de demolição que serão 

necessárias levar a cabo numa primeira fase, resíduos sólidos urbanos resultantes do funcionamento do 

estaleiro, embalagens plásticas, metálicas, cartão e compósitas, madeiras, materiais metálicos e outros que 

resultem das diversas obras de construção civil a concretizar, assim como óleos usados. Os resíduos serão 

armazenados em contentores específicos para o efeito e encaminhados para entidade licenciada. 

3.8.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

3.8.2.1 Efluentes 

Os efluentes produzidos na fase de exploração dependerão da tipologia de indústria a instalar-se, podendo 

ainda resultar da escorrência nos arruamentos e de possíveis derrames de substâncias químicas, derivados 

de avarias ou de acidentes de viação. Deverão ser cumpridas todas as exigências legais relativas à produção 

de efluentes. 

Encontra-se atualmente interdito, de acordo com o regulamento municipal do serviço de drenagem de água 

residuais do concelho de Anadia, o lançamento no sistema público de águas residuais industriais que 

contenham compostos cíclicos hidroxilados e seus derivados halogenados, matérias sedimentáveis, 

precipitáveis e flutuantes que, por si ou após mistura com outras substâncias, existentes nos coletores, 
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possam pôr em risco a saúde do pessoal afeto à operação e manutenção dos sistemas públicos de drenagem 

ou as estruturas dos sistemas, substâncias que impliquem a destruição dos processos de tratamento biológico, 

substâncias que possam causar a destruição dos ecossistemas aquáticos ou terrestres nos meios recetores e 

quaisquer substâncias que estimulem o desenvolvimento de agentes patogénicos. 

De acordo com o Artigo 22.º do Regulamento do PPZIAG, relativo às águas residuais, “1 — Salvo nas 

situações previstas no número seguinte, a drenagem das águas residuais dos lotes efetua-se obrigatoriamente 

através de ligação à rede pública, ainda que só possam ser lançados na mesma os efluentes industriais que 

cumpram os parâmetros e demais condicionamentos estabelecidos por lei e por regulamentação municipal 

para garantir a compatibilidade das suas caraterísticas com os requisitos de funcionamento dos sistemas gerais 

e os que passem a cumprir tais parâmetros após tratamento em ETAR própria localizada no interior do lote. 

2 — Os efluentes que não cumpram os parâmetros e condicionamentos referidos no número anterior 

podem, em alternativa ao seu tratamento em ETAR própria, ser devidamente armazenados até lhes ser dado 

destino final adequado e autorizado, nomeadamente através de entrega a operador de gestão de resíduos 

autorizado, de acordo com as disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

3.8.2.2 Emissões sonoras e vibrações 

Verificar-se-á, durante a fase de exploração, um aumento das emissões sonoras associadas a este local, quer 

como resultado do aumento da circulação do número de veículos, quer pelo desenvolvimento da própria 

atividade económica. Deverão ser cumpridas todas as exigências legais relativamente ao ambiente sonoro. 

De acordo com o Artigo 25.º do Regulamento do PPZIAG, a instalação de dispositivos de controle e 

dissipação do ruído, quando legalmente exigível, é da responsabilidade da entidade detentora do lote.  

3.8.2.3 Emissões atmosféricas 

As emissões atmosféricas relacionadas com a fase de exploração do Projeto terão três origens distintas. 

Estão, por um lado, relacionadas com a própria atividade industrial a instalar-se e, por outro lado, com os 

gases resultantes da circulação de veículos, como o monóxido de carbono, óxidos de azoto, hidrocarbonetos, 

dióxido de enxofre, fumos negros e partículas. Por fim, podem ainda resultar das operações de manutenção 

dos arruamentos da Zona Industrial. Deverão ser cumpridas todas as exigências legais relativamente à 

qualidade do ar. De acordo com o Artigo 24.º do Regulamento do PPZIAG, a entidade detentora do lote 

deve assegurar o tratamento das emissões gasosas no interior do mesmo para todas as situações em que tal 

for exigido pela legislação aplicável. 
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3.8.2.4 Resíduos sólidos 

Em relação à gestão de resíduos, a Câmara Municipal de Anadia integra o sistema multimunicipal de 

tratamento e valorização de resíduos sólidos urbanos do Litoral Centro, cuja concessão de exploração foi 

atribuída à “ERSUC, Resíduos Sólidos do Centro, S.A.”. A recolha dos resíduos sólidos urbanos é realizada 

pelos serviços municipais, já a recolha seletiva é efetuada pela ERSUC e posteriormente encaminhados para 

o Centro Integrado de Tratamento e Valorização de RSU de Coimbra. No concelho não existe sistema 

municipal de recolha de resíduos industriais, por isso nas empresas que produzam um elevado volume de 

resíduos a gestão deverá ser feita pelo seu produtor. Porém os produtores de resíduos sólidos industriais 

podem efetuar o pedido de recolha através de requerimento dirigido à Entidade Gestora e formalização do 

protocolo que define as condições de recolha e transporte dos resíduos sólidos das suas instalações, isto se 

o tipo de resíduos depositados nos contentores não se enquadrar na categoria de resíduos urbanos. 

Na zona industrial já existente encontramos duas empresas que possuem licenciamento de operações de 

gestão de resíduos, nomeadamente “Sucatas Moutinho & Filhos, Lda.” e “VIDROLOGIC- Gestão de Resíduos 

e Ambiente, Lda.”, prosseguindo o correto encaminhamento dos resíduos e o seu tratamento adequado. 

A produção de resíduos durante a fase de exploração estará dependente da tipologia de indústria a instalar, 

quer no que respeita a quantidades, quer no que respeita a tipologias. Nos termos da legislação em vigor e 

tal como indicado no Artigo 23.º do Regulamento do PPZIAG, cada empresa instalada será responsável pela 

gestão, recolha e encaminhamento para destino final adequado de todos os resíduos produzidos na respetiva 

unidade. Neste sentido, os lotes devem dispor, no seu interior, de sistemas de recolha e armazenagem seletiva 

de resíduos sólidos, sendo interdita a deposição de resíduos industriais não equiparados a urbanos juntamente 

com os resíduos urbanos, de acordo com a regulamentação e os procedimentos em vigor. Os lotes devem 

garantir o acesso das viaturas de recolha de resíduos até aos locais onde se procede ao armazenamento dos 

resíduos produzidos no lote. De notar ainda que deverá ser assegurado um pré-tratamento dos resíduos no 

interior do lote, sempre que estejam em causa resíduos que apresentem características de perigosidade, quer 

para a saúde pública, quer para as condições ambientais. 

3.9. PROGRAMA TEMPORAL 

Prevê-se que a fase de construção tenha a duração total de 300 dias. 

No que respeita à fase de exploração, estima-se que a mesma se inicie logo após a conclusão da fase de 

construção, ou seja, cerca de um ano após o início da fase de construção. O plano de funcionamento do 
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projeto dependerá da ocupação dos lotes, a qual, por sua vez, dependerá da aquisição dos mesmos por parte 

das entidades com interesse nos mesmos. 

Atendendo às características do projeto, não se considera a existência de uma fase de desativação, uma vez 

que não é possível determinar uma data para o término da sua existência. Tratando-se de um projeto de 

loteamento, cada lote será propriedade de uma atividade independente, não sendo possível definir os tempos 

de vida útil de cada uma dessas atividades e respetivas instalações. 

3.10. INVESTIMENTO PREVISTO 

O enquadramento legal definido pelo RJIGT estabelece que os Planos devem ser acompanhados por um 

“programa de execução, contendo, designadamente, disposições indicativas sobre a execução das 

intervenções municipais previstas” (alínea c) do n.º 2 do artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio). A alínea a) do n.º 4 do artigo 146.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, acrescenta ainda que 

os planos territoriais integram as orientações para a sua execução, devendo conter, entre outros aspetos, “a 

identificação e a programação das intervenções consideradas estratégicas ou estruturantes, por prioridades, 

a explicitação dos objetivos e a descrição e estimativa dos custos individuais e da globalidade das ações 

previstas no plano, e os respetivos prazos de execução”. 

O Município de Anadia, como único promotor do plano, assume a responsabilidade de executar e 

implementar o PPZIAG, assumindo, assim, o sistema de execução por imposição administrativa, procedendo 

à execução dos arruamentos exteriores aos lotes empresariais, assim como a infraestruturação de toda a 

área (abastecimento de água, saneamento, águas pluviais, telecomunicações, iluminação pública) e dos 

equipamentos coletivos, de acordo com o interesse público. 

A completa concretização do PPZIAG estima um investimento total de 6 345 000,00 €. A fase de construção 

prevê um investimento de 3 571 867,35 €. 
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4. CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A caracterização da situação ambiental de referência consiste numa descrição do estado do ambiente numa 

determinada área de estudo. Em termos metodológicos consiste numa descrição do estado atual do ambiente 

num dado espaço, o qual é suscetível de vir a ser alterado pelo projeto em estudo. Esta caracterização irá 

servir como linha de base de informação para a determinação e avaliação dos impactes gerados em cada uma 

das fases do projeto. 

Todos os descritores selecionados foram abordados de forma integrada na área de estudo e na sua 

envolvente regional. Para tal, recorreu-se à legislação em vigor de cada matéria, informação bibliográfica e 

documentação oficial disponibilizada, assim como pelo conhecimento dos técnicos especialistas envolvidos 

nas diferentes valências em análise, complementada, em termos específicos, pela informação de base cedida 

pelo Proponente, pelos dados recolhidos nos reconhecimentos de campo efetuados e pelos elementos 

obtidos no âmbito da consulta efetuada às diversas entidades. 

Foram estudados os seguintes descritores, selecionados em função do tipo e fase do projeto e área de estudo: 

 Clima e alterações climáticas; 

 Qualidade do ar; 

 Geologia e geomorfologia; 

 Sistemas ecológicos; 

 Ambiente sonoro; 

 Recursos hídricos e qualidade da água; 

 Solo e capacidade de uso do solo; 

 Ocupação do solo; 

 Socioeconomia; 

 Saúde humana; 

 Paisagem; 

 Património arqueológico e etnológico. 

Para os descritores em que seja necessário, é pormenorizada a metodologia específica utilizada, no início dos 

subcapítulos da especialidade respetiva. 
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4.2. CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

4.2.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

O clima pode ser definido como a sucessão habitual dos estados da atmosfera, sendo definido pelos valores 

médios anuais dos vários elementos meteorológicos (temperatura, precipitação, velocidade do vento, 

humidade do ar e radiação), durante um período suficientemente longo para que seja percetível um valor 

predominante de determinado fator no local em estudo. Estes parâmetros podem ser caracterizados 

individualmente pela amplitude, pelas variações diurnas, mensais e anuais e pelos seus valores extremos, 

máximos e mínimos. 

As sucessões habituais de dados permitem estudar as variações e as tendências do clima sendo que, de acordo 

com a Organização Mundial de Meteorologia (OMM), o período de análise adotado para determinar o clima 

de um dado local é de 30 anos. Como resultado, estabelecem-se normais de referência (normais 

climatológicas) dos vários elementos meteorológicos a partir das quais é possível classificar e identificar o 

tipo de clima daquele local. 

A análise climatológica apresenta interesse, na medida em que é um fator determinante, nomeadamente na 

qualidade de vida das populações, na dispersão dos poluentes atmosféricos e na ocorrência de fenómenos 

naturais de riscos associados. O conhecimento climatológico de uma determinada região é essencial para o 

planeamento e gestão das atividades socioeconómicas e fundamental para minimizar as consequências de 

possíveis riscos climáticos (Ribeiro, 2005). 

Neste sentido, a metodologia específica utilizada para a caracterização climatológica da região em estudo 

consistiu nos seguintes passos: 

1. Identificação das estações climatológicas na região onde o projeto se insere, que sejam 

representativas do clima na área de estudo; 

2. Análise das normais climatológicas das estações localizadas para os elementos meteorológicos 

selecionados (temperatura, precipitação, humidade relativa do ar, regime de ventos, entre outros); 

3. Classificação climática com base na classificação de Köppen. 

No que diz respeito à descrição da situação atual no âmbito do clima e alterações climáticas, são abordados 

os seguintes conteúdos: 

1. Contextualização das políticas e estratégias em vigor no âmbito das Alterações Climáticas a nível 

nacional; 
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2. Contextualização das Alterações Climáticas na área de estudo, particularmente no que concerne às 

vulnerabilidades da região; 

3. Caracterização das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) no concelho da área de afetação 

do projeto, tendo por base o Relatório de Emissões de Poluentes Atmosféricos por concelho do ano 

2017 (APA, 2017), realizado no âmbito da Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteira a 

Longa Distância (CLRTAP, 1979). 

4.2.2 ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS 

A Estação Climatológica de Anadia foi identificada como representativa do clima da área em estudo pela 

proximidade ao local de implantação do projeto (9 km) e pela semelhança geográfica entre as duas zonas. A 

Figura 19 apresenta a localização desta estação relativamente ao projeto em estudo. 
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Figura 19 - Localização da estação climatológica de Anadia e enquadramento do Projeto 
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4.2.3 CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DA ÁREA DO PROJETO 

A caracterização do clima da área de estudo, apresentado no Quadro 10, teve por base os dados da Normal 

Climatológica de 1971-2000 da estação climatológica de Anadia (Lat.: 40º26’N; Lon.:08º26W; Alt.:45m), para 

os parâmetros temperatura e precipitação. 

Adicionalmente, para a análise dos restantes parâmetros meteorológicos (velocidade do vento, humidade do 

ar e radiação) foi utilizada a informação disponibilizada no Portal do Clima para a região de Aveiro, onde se 

inclui o concelho de Anadia, para o mesmo período. 

Quadro 10 - Caracterização climática para a Estação de Anadia 

Parâmetro Caracterização Observações 

Temperatura 

 

Média anual 15,1°C 

Regime mensal médio 

apresenta uma distribuição 

típica de temperaturas 

elevadas no verão e baixas no 

inverno. 

Valores médios: 

▪ mês mais quente: 

julho (21,3°C) 

 

▪ mês mais frio: 

janeiro (9,3°C) 

 

▪ min= 14,9°C e 

máx=27,7°C 

 

▪ min= 4,3°C e máx=14,2°C 

Extremos registados1: 

▪ Máximos 

 

▪ Mínimos 

 

▪ 40,6°C em agosto e 

setembro 

▪ -5,5°C em janeiro 

Precipitação 

 

Anual acumulada 1011,8 mm A distribuição mensal dos 

valores médios totais é 

diferente, resultando na 

divisão do ano num semestre 

seco (março a setembro) e um 

semestre húmido (outubro a 

fevereiro) 

Distribuição anual 

Maior parte da precipitação 

ocorre no semestre húmido, 

isto é, de outubro a fevereiro. 

Valores mensais: 

▪ Máximos 

▪ Mínimos 

 

▪ 151,2 mm em dezembro 

▪ 12,9 mm em julho 

Vento 

 

Média anual 3,5 m/s 
A variação da velocidade do 

vento é relativamente 

pequena. Valores 

característicos de vento fraco. 

Valores mensais: 

▪ Máximos 

▪ Mínimos 

 

▪ 3,7 m/s em dezembro e 

janeiro 

▪ 3,1 m/s em setembro 

Humidade do 

ar 

 

Valores médios anuais 69 a 83% 

O ritmo intermensal da 

humidade do ar manifesta a 

estreita relação com a 

temperatura do ar, 

observando-se, naturalmente, 

menores valores da humidade 

do ar, nos meses de verão, 

mais quentes. 

Radiação 

 

Média anual 149 w/m2 

-- 

Variação anual 51 a 257 w/m2 

Fonte: Adaptado de Normais Climatológicos e Portal do Clima para o período 1971-2000 

1 Num período de 30 anos 



 

  
MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 
página | 81 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 

Amoreira da Gândara 

Para a delimitação dos distintos tipos de clima considerou-se a classificação de Köppen, que apesar de ter 

sido definida há cerca de 100 anos, é uma das classificações mais utilizadas em estudos climatológicos em 

todo o mundo. Esta classificação define os tipos de clima com base nos valores médios mensais de 

precipitação e da temperatura, sendo que os valores extremos que determinam esta classificação são 

baseados em critérios arbitrados por forma a assegurar a definição de grandes tipos climáticos, podendo 

ocorrer divergências em níveis de caracterização mais detalhados. 

Verifica-se que de acordo com a referida classificação, na área de estudo um clima com classificação Csb 

(clima temperado com verão seco e suave). Trata-se de um clima temperado (mesotérmico), com estações 

de Verão e Inverno bem definidas: 

C - Clima mesotérmico (temperado) húmido, com temperatura média do mês mais frio situada 

entre -3ºC e 18°C, enquanto o mês mais quente apresenta valores superiores a 10°C; 

s - Clima temperado com verão seco, em que o mês mais seco apresenta uma precipitação inferior 

a 30 mm e no mês mais chuvoso do Inverno precipita 3 vezes mais que no mês mais seco do Verão; 

b - Verão temperado em que a temperatura nos 4 meses mais quentes é superior a 10º C, mas no 

mês mais quente é inferior a 22º C. 

4.2.4 ENQUADRAMENTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

A Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas no disposto no artigo nº1, define 

alterações climáticas como: 

"uma mudança de clima que é atribuída direta ou indiretamente à atividade humana que altera a composição 

da atmosfera mundial e que, em conjunto com a variabilidade climática natural, é observada ao longo de períodos 

comparáveis”. 

Atualmente, as alterações climáticas constituem um dos maiores desafios da sociedade no contexto global, 

sendo evidente a urgência na mitigação dos impactes dos fenómenos climáticos extremos na humanidade, 

economia e ambiente, através da emissão de Gases com Efeito de Estufa (GEE) e também da adaptação ao 

fenómeno das alterações climáticas. 

O 5.º Relatório de Avaliação (AR5) do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, 2013) 

concluiu que a alteração da temperatura média global à superfície provavelmente excederá, até ao fim do 

século XXI, os 1,5°C relativamente ao registado no período 1850 - 1900 (ENAAC 2020, 2015). O IPCC 
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salienta a probabilidade elevada das emissões de GEE serem a causa principal do aquecimento verificado no 

século XX, assinalando que a manutenção dos níveis atuais de emissões destes gases levará au aumento da 

temperatura do sistema climatológico e será mais provável a existência de impactes irreversíveis para as 

populações e ecossistemas.  

A 4 de novembro de 2016, entrou em vigor o Acordo de Paris. Este acordo realizado pela comunidade 

internacional, da qual Portugal é membro, procura ser uma resposta comum e eficiente à necessidade 

iminente de travar o aumento da temperatura média global e colocar fim a outros desafios impostos pelas 

alterações climáticas.  

Os principais objetivos preconizados neste acordo são: 

 Até ao ano 2100, limitar o aumento da temperatura média global a níveis abaixo dos 2°C tendo por 

base os valores era pré-industrial (1850), continuando os esforços para limitar o aumento da 

temperatura a 1,5°C; 

 Instituir a apresentação obrigatória das pretensões de cada país com vista à redução de emissões, 

tendo em conta o que cada governo considera viável, sob a forma de Nationally Determined 

Contributions (NDC), prevendo-se a sua revisão a cada cinco anos e seguindo uma linha cada vez mais 

ambiciosa; 

 Atingir o balanço nulo entre as emissões de GEE de origem antropogénica e a remoção por 

sumidouros de carbono (florestas) até 2050; 

 Assegurar a transparência, compreensão e clareza das comunicações a efetuar;  

 Financiar políticas de adaptação e mitigação climática das nações em desenvolvimento através da 

disponibilização, pelos países desenvolvidos, de 100 mil milhões de dólares por ano até 2025 – sendo 

que o valor deverá ser reforçado após essa data. 

O Quadro Estratégico para a Política Climática – QEPiC (Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, 

de 30 de julho) surge como resposta política e institucional aos desafios das alterações climáticas e estabelece 

uma visão e objetivos relativamente à política climática nacional no horizonte 2030, articulando diversos 

instrumentos e medidas já existentes. O QEPiC assenta em nove objetivos: 

1. Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e emprego, 

contribuindo para o crescimento verde; 

2. Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE; 

3. Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação; 

4. Assegurar uma participação empenhada nas negociações internacionais e em matéria de cooperação; 
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5. Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento; 

6. Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para aumentar a ação 

individual e coletiva; 

7. Aumentar a eficácia dos sistemas de informação, reporte e monitorização; 

8. Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento; 

9. Garantir condições eficazes de governação e assegurar a integração dos objetivos climáticos nos 

domínios sectoriais. 

O QEPiC inclui instrumentos de política nacional nas vertentes de adaptação e mitigação das alterações 

climáticas, respetivamente, a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) e o 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030). 

A ENAAC 2020 estabeleceu os objetivos, as atividades e o modelo de organização e funcionamento da 

estratégia até 2020, tendo em vista um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, através da contínua 

implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e em boas práticas. Para este efeito, 

foram estabelecidos os objetivos de melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas, 

promover a integração da adaptação às alterações climáticas nas diversas políticas públicas e instrumentos de 

operacionalização e implementar medidas de adaptação. 

O PNAC 2020/2030 visa assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de GEE, de 

forma a alcançar uma meta de redução de emissões, em relação a 2005, de: 

 18% a 23%, em 2020; 

 30% a 40%, em 2030. 

Através do PNAC 2020/2030, prevê-se ser possível cumprir os compromissos nacionais de mitigação e 

garantir que Portugal está em conformidade com os objetivos europeus nesta matéria (Portugal apresentou 

à UNFCCC as suas intenções de redução de emissões a 6 de março de 2015 conjuntamente com os restantes 

membros da comunidade europeia, sob a forma de Intended National Determined Contributions). 

O PNAC pretende ainda promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza 

e emprego, e a integração dos objetivos de mitigação nas políticas sectoriais (mainstreaming), alcançando assim 

um maior envolvimento e responsabilização de sectores relevantes como transportes, energia, agricultura e 

floresta. 
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O Plano Nacional integrado Energia e Clima (PNEC 2030) foi desenvolvido e submetido a um processo de 

Consulta Pública no início do ano de 2019, sendo o principal instrumento de política energética e climática 

para o período 2021-2030. As medidas nele incluídas terão um papel fundamental para assegurar a 

concretização dos objetivos e metas, em matéria de energia e clima, definidos para Portugal no horizonte 

2030. 

Em linha com as conclusões do Relatório Especial do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas 

sobre 1,5°C, concluiu-se que é na década 2021-2030 que se devem concentrar os maiores esforços de 

redução de emissões de GEE. Neste sentido, o PNEC 2030 prevê um conjunto de metas até 2030, alinhadas 

com as metas Europeias e com o Roteiro para a Neturalidade Carbónica 2050: 

 Reduzir entre 45 % e 55 % as emissões de gases com efeito de estufa, sem LULUCF, por referência 

às emissões registadas no ano de 2005; 

 Incorporar 47 % de energia de fontes renováveis no consumo final bruto de energia; 

 Reduzir 35 % do consumo de energia primária com vista a uma melhor eficiência energética; 

 Atingir 15 % interligações elétricas. 

O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 consubstancia a Estratégia Nacional de Longo Prazo para 

redução das emissões de gases com efeito de estufa e apresenta uma visão estratégica e narrativa para a 

descarbonização da economia nacional e consequente neutralidade carbónica até 2050. Como tal, atingir a 

neutralidade carbónica em Portugal implica a redução de emissões de gases com efeito de estufa entre 85% 

e 90% até 2050, em relação a 2005, e garantir uma capacidade de sequestro agrícola e florestal de carbono 

na ordem dos 13 milhões de toneladas. 

4.2.5 ENQUADRAMENTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS PARA A REGIÃO DE AVEIRO 

A maioria dos estudos nesta especialidade apontam a região sul da Europa como uma área potencialmente 

mais afetada pelas alterações climáticas, sendo Portugal um dos países que apresentam maior vulnerabilidade, 

no que diz respeito aos impactes das alterações climáticas. Os fenómenos de seca, desertificação, degradação 

do solo, erosão costeira, ocorrência de cheias e inundações e incêndios florestais, têm vindo a intensificar-

se no território nacional. 

Para as situações de risco contribuem fenómenos climáticos extremos, como ondas de calor, picos de 

precipitação e temporais com ventos fortes associados, que se prevê que continuem a afetar o território 

nacional, mas com maior frequência e intensidade. Outro dos impactes esperados é ainda o aumento da 
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irregularidade intra e inter-anual da precipitação, com impactes assinaláveis nos sistemas biofísicos e de 

infraestruturas, dada a transversalidade inerente à disponibilidade e qualidade da água. 

Foi desenvolvido o Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima do Município de Anadia, que contempla 

o conhecimento das especificidades do território, a avaliação da sua vulnerabilidade atual e futura às 

alterações climáticas assim como a identificação, definição e priorização de medidas de adaptação específicas 

para o município de Anadia. A estratégia definida ainda se encontra em fase de aprovação, no entanto, pode 

destacar-se as principais alterações por ela projetadas: 

 Diminuição da precipitação média anual: 

i. Média anual: diminuição da precipitação média anual; 

ii. Precipitação sazonal: diminuição nos meses de Inverno assim como no resto do ano, em 

especial na primavera; 

iii. Secas mais frequentes e intensas: diminuição significativa do número de dias com precipitação, 

aumentando a frequência e intensidade das secas; 

iv. Aumento dos fenómenos extremos em particular de precipitação intensa ou muito intensa 

em períodos de tempo curtos. 

 Aumento da temperatura média anual, em especial das máximas: 

i. Média anual e sazonal: subida da temperatura média anual. Aumento significativo das 

temperaturas máximas no verão; 

ii. Dias muito quentes: aumento do número de dias com temperaturas muito altas (> 35ºC), e 

de noites tropicais, com temperaturas mínimas > 20ºC; 

iii. Ondas de calor: ondas de calor mais frequentes e intensas. 

 Aumento da ocorrência de ventos velozes e tempestades: 

i. Aumento dos fenómenos extremos em particular a ocorrência de tempestades de inverno mais 

intensas, acompanhadas de vento com impactes mais gravosos quando em conjugação com 

eventos adversos. 

Da análise efetuada, conclui-se que os riscos climáticos que apresentam um risco mais acentuado e 

preocupante, sendo desde logo considerados como os mais prioritários, são os relacionados com o aumento 

das temperaturas elevadas/ondas de calor, ventos velozes e precipitação excessiva/tempestades. Ao nível dos 
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riscos associados a temperaturas baixas e ondas de frio projetam-se eventuais diminuições do nível de risco, 

no entanto, devido às incertezas associadas à evolução dos fenómenos climáticos devem ser tidas em conta 

algumas reservas. 

4.2.6 VULNERABILIDADE DA REGIÃO DE AVEIRO AOS IMPACTES DAS ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS 

Tal como indicado no subcapítulo anterior, as temperaturas elevadas e ondas de calor, ventos velozes e 

precipitação excessiva/tempestades são os eventos climáticos aos quais a área em estudo é atualmente mais 

propícia, podendo dar origem a incêndios, inundações e ainda à existência de outros riscos meteorológicos. 

No que diz respeito aos principais impactes e vulnerabilidades sectoriais às alterações climáticas identificados 

para o território, são definidos no Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do município de 

Anadia, os seguintes sectores prioritários: 

 Agricultura e Florestas; 

 Pesca; 

 Biodiversidade; 

 Energia; 

 Turismo;  

 Ordenamento do território; 

 Saúde Humana;  

 Segurança de Pessoas e Bens;  

 Financeiro (Indústria e Serviços). 

As alterações climáticas têm uma clara influência nos sectores da indústria, comércio e serviços. Tendo em 

conta a análise efetuada no âmbito de cada um dos eventos climáticos os principais impactos para este sector, 

tanto diretos como indiretos, verificados são os relacionados com: 

 Danos para a saúde humana; 

 Alterações nos estilos de vida; 

 Danos em edifícios, equipamentos e infraestruturas; 

 Prejuízos para as atividades económicas e sociais; 

 Incremento dos riscos para a segurança e para a saúde pública; 

 Alterações nos usos de equipamentos e serviços. 
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O sector industrial desempenha ainda um papel decisivo, na medida em que pode ser um indutor de práticas 

mais adequadas e também no desenvolvimento de soluções mais inovadoras. 

4.2.7 CARACTERIZAÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE NO MUNICÍPIO DE ANADIA 

A distribuição das emissões de GEE no ano 2017 pelos diversos sectores de atividade é apresentada em 

termos de quilotoneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) no gráfico da Figura 20. As emissões de 

CO2e resultam do somatório das emissões de CO2, CH4 (metano) e N2O (óxido nitroso), assumindo o 

Potencial de Aquecimento Global definido para o cálculo do CO2 equivalente no 5º Relatório de Avaliação 

do IPCC. 

Importa notar a ausência de emissões provenientes de fontes naturais, pelo que os dados apresentados 

poderão não ser completamente representativos da realidade deste concelho. 

 

Figura 20 - Emissões de GEE no concelho de Anadia, distribuídas pelos sectores de atividade (2017) 

 

A análise dos dados permite verificar no concelho de Anadia uma representatividade significativa de emissões 

provenientes da indústria, seguindo-se o transporte rodoviário e outra combustão estacionária. 

Em Anadia, as emissões de GEE, no ano 2017, totalizaram 175,4 ktCO2e, um valor que espelha um concelho 

altamente industrializado. As emissões verificadas distribuem-se pela indústria (61,6%), transporte rodoviário 
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(25,7%), outra combustão estacionária (4,6%) e agropecuária (2,7%), com os restantes sectores a terem uma 

representatividade nula ou muito reduzida. 

4.2.8 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DE PROJETO 

É previsível que o clima na região em estudo sofra uma evolução em linha com as projeções climáticas 

realizadas a nível nacional e que se baseiam em cenários de Alterações Climáticas. 

Para o território nacional, consideram-se sob análise os resultados das evoluções climáticas apresentadas no 

âmbito dos Projetos SIAM, SIAM_II e CLIMAAT_II, tendo por base simulações de diferentes modelos 

climáticos. Nestes estudos sugere-se, para o período 2080-2100, o seguinte cenário climático (APA, 2018): 

 Todos os modelos, em todos os cenários, preveem uma tendência para o aumento das temperaturas 

médias para todas as regiões de Portugal, no decorrer do século XXI; 

 O aquecimento no interior será maior do que junto à costa, ao longo do verão; e situar-se-á entre 

os 3°C nas zonas costeiras e os 7°C no interior. Este aumento de temperatura será acompanhado 

por um incremento da frequência e intensidade de ondas de calor; 

 Haverá um aumento relevante no número de dias quentes (máxima superior a 35°C) e de noites 

tropicais (mínimas superiores a 20°C), enquanto são esperadas reduções em índices relacionados 

com tempo frio (por ex., dias de geada ou dias com temperaturas mínimas inferiores a 0°C); 

 Em todo o território nacional são previstos efeitos decorrentes da alteração do clima, 

designadamente os relacionados com o incremento da frequência e intensidade das ondas de calor, 

com o aumento do risco de incêndio, com a alteração das capacidades de uso e ocupação do solo e 

com implicações sobre os recursos hídricos; 

 Relativamente à precipitação, a incerteza é substancialmente maior. Apesar disso, quase todos os 

modelos analisados preveem redução da precipitação em Portugal Continental durante a Primavera, 

Verão e Outono. 

No Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do município de Anadia, para os cenários de 

emissões e projeções climáticas foi utilizada a abordagem Representative Concentration Pathways (RCP). Os 

dados representam a mais recente informação desenvolvida, em linha com as diretrizes do Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC). 

A partir de uma concentração atual de CO2, que ronda as 400 ppm (partes por milhão), as duas projeções 

de emissões de GEE utilizadas representam: 



 

  
MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 
página | 89 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 

Amoreira da Gândara 

 RCP 4.5, uma trajetória de aumento da concentração de CO2 atmosférico até 520 ppm em 2070, 

aumentando de forma mais lenta até ao final do século;  

 RCP 8.5, uma trajetória de aumento da concentração de CO2 atmosférico até 520 ppm em 2070, 

seguida de um aumento rápido e acentuado, atingindo uma concentração de CO2 de 950 ppm no 

final do século. 

Estas projeções para o município de Anadia estão em concordância com as projeções nacionais e revelam 

que: 

 Ao nível da temperatura média anual, ambos os cenários projetam, quer para a região quer para o 

município, um aumento dos valores da temperatura média sendo este mais significativo no cenário 

8.5. No cenário RCP 4.5, as projeções apontam para variações entre 11,8 ⁰C e os 13,0 ⁰C no período 

2011-2040, variações entre 12,9 ⁰C e os 15,1 ⁰C no período 2041 – 2070 e variações entre 13,1⁰C 

e os 15,3⁰C para o período 2071 – 2100. No caso do cenário RCP 8.5, a temperatura média anual 

apresenta variações entre 12,2⁰C e os 14,5⁰C para o período 2011-2040, variações entre 14,2 ⁰C e 

os 15,9 ⁰C para o período 2041 – 2070 e variações entre 13,6 ⁰C e os 17,5 ⁰C para o período 2071-

2100; 

 Relativamente ao conjunto das anomalias projetadas estas variam entre um aumento de 0,61 e 1,31 

°C para meio do século (2041 - 2070) e entre 0,99 e 2,90 °C para o final do século (2071 - 2100), 

em relação ao período histórico modelado; 

 Ao nível da temperatura máxima anual ambos os cenários projetam, quer para a região quer para o 

município, um aumento dos valores sendo estes mais significativos no cenário 8.5. No que diz respeito 

ao nível da temperatura mínima anual, ambos os cenários projetam quer para a região quer para o 

Município de Anadia, um aumento dos valores; 

 Relativamente ao nível da precipitação, ambos os cenários projetam para o Município de Anadia uma 

tendência de estabilização dos valores sendo que se registam, na maioria dos anos, valores abaixo 

dos registados para a região de Aveiro. No cenário RCP 4.5, as projeções apontam para variações 

entre 825 e 1861 mm no período 2011-2040, variações entre 697 e 1920 mm no período 2041-2070 

e variações entre 799 e 2102 mm para o período 2071-2100. No caso do cenário RCP 8.5, a 

precipitação média anual apresenta variações entre 789 e 1901 mm para o período 2011-2040, 

variações entre 784 e 1974 mm para o período 2041-2070 e variações entre 796 e 1829 mm para o 

período 2071-2100; 

 No que se refere à velocidade do vento à superfície, ambos os cenários projetam uma tendência de 

estabilização dos valores sendo notória essa tendência quer ao nível da região quer do município. 
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 Os fenómenos extremos ocorrerão com maior frequência, em particular eventos de precipitação 

intensa e/ou muito intensa; 

 Verificar-se-á um aumento do número de ondas de calor (até +33), tal como a redução do número 

de dias de geada (Tmin <0°C). 

Tendo em conta a região onde se insere o Projeto, prevê-se que, no que respeita às variáveis climáticas, a 

evolução da situação na zona abrangida pelo Projeto seja idêntica à avaliada para a região onde o mesmo se 

insere. Como tal, a evolução climática conduzirá a um agravamento dos impactes relacionados com eventos 

climáticos identificados na Situação de Referência. 

4.3 QUALIDADE DO AR 

4.3.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A presente caracterização do estado do local potencialmente afetado pelo Projeto de Expansão da Zona 

Industrial de Amoreira da Gândara para o fator ambiental Qualidade do Ar baseou-se no inventário das fontes 

de emissão de poluentes atmosféricos existentes na área do projeto em estudo, na identificação dos 

recetores sensíveis, na análise da concentração de poluentes atmosféricos medidos nas Estações de 

Monitorização da Qualidade do Ar da Rede Nacional de Qualidade do Ar e nos dados de qualidade do ar 

obtidos através de uma campanha de determinação da concentração de Monóxido de Carbono (CO), Óxidos 

de Azoto (NOx), Ozono (O3), Dióxido de Enxofre (SO2), Partículas (PM10) e Benzeno (C6H6) na atmosfera, 

realizada na área prevista para o projeto. 

4.3.2 ENQUADRAMENTO LEGAL 

O Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março e 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio de 2017, procedeu à transposição para 

o direito interno da Diretiva n.º 2008/50/CE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à qualidade do ar ambiente 

e a um ar mais limpo na Europa, aprovada no âmbito da Estratégia Temática sobre Poluição Atmosférica da 

União Europeia. Este Decreto-Lei procedeu ainda à consolidação do regime jurídico relativo à avaliação e 

gestão da qualidade do ar ambiente, o qual se encontrava disperso por vários decretos-lei. O referido 

Decreto-Lei incluiu ainda a transposição da Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 15 de dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos no ar ambiente. 
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O Decreto-Lei n.º 102/2010 fixa os objetivos para a qualidade do ar ambiente e estabelece o regime da 

avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. O Decreto-Lei fixa, também, os valores limite das 

concentrações no ar ambiente dos poluentes Monóxido de Carbono (CO) (Quadro 11), Dióxido de Azoto 

(NO2) (Quadro 12), Partículas em Suspensão (PM10 - partículas em suspensão suscetíveis de passar através 

de uma tomada de ar seletiva, tal como definido no método de referência para a amostragem e medição de 

PM10, norma EN 12341:2014, com uma eficiência de corte de 50% para um diâmetro aerodinâmico de 10 

μm) (Quadro 13), Benzeno (C6H6) (Quadro 14), Ozono (O3) (Quadro 15) e Dióxido de Enxofre (SO2) 

(Quadro 16). 

Quadro 11 - Valor limite para proteção da saúde humana relativo ao CO no ar ambiente, Decreto-

Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro 

Período de referência Valor Limite 

Máximo diário das médias de oito horas 10 mg/m3  

 

Quadro 12 - Valor limite para proteção da saúde humana relativo ao NO2 no ar ambiente, 

Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro 

Período de referência Valor Limite 

Uma hora 200 μg/m3 (valor a não exceder mais de 18 vezes por ano civil)  

Ano civil 40 μg/m3 

 

Quadro 13 - Valor limite para proteção da saúde humana relativo a partículas em suspensão 

(PM10) no ar ambiente, Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro 

Período de referência Valor Limite 

Vinte e quatro horas 50 μg/m3 (valor a não exceder mais de 35 vezes por ano civil) 

Ano civil 40 μg/m3 

 

Quadro 14 - Valor limite para proteção da saúde humana relativo ao C6H6 no ar ambiente, 

Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro 

Período de referência Valor Limite 

Ano civil 5 μg/m3 

 
 
 
 

Quadro 15 - Limiares de informação e alerta para o O3 no ar ambiente, Decreto-Lei n.º 102/2010 

de 23 de setembro 

Objetivo Limiar 

Limiar de informação 180 μg/m3 

Limiar de alerta 240 μg/m3 
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Quadro 16 - Valor limite para proteção da saúde humana relativo ao SO2 no ar ambiente, 

Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro 

Período de referência Valor Limite 

Uma hora 350 μg/m3 (valor a não exceder mais de 24 vezes por ano civil) 

Vinte e quatro horas 125 μg/m3 (valor a não exceder mais de 3 vezes por ano civil) 

 

4.3.3 FONTES EMISSORAS DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

Na área envolvente ao Projeto de Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, as principais fontes 

de poluentes atmosféricos estão associadas às emissões geradas pelas indústrias localizadas atualmente na 

Zona Industrial de Amoreira da Gândara, das quais se destacam a “Decdecor – The Mannequin Factory”, a 

“NEXXPRO – Fabricação de Capacetes, Lda.”, a “Aluvieira – Alumínios Vieira, Lda.”, a “Sucatas Moutinho & 

Filhos, Lda.”, a “CARTIG - Cartão e Artigos de Embalagem, Lda.” e a “Vidrologic – Gestão de Resíduos e 

Ambiente, Lda.”, assim como ao tráfego rodoviário a circular nas vias de tráfego da envolvente, 

nomeadamente a EN333-1, A1, EM603 e a via de acesso à rua Campo de Futebol. Na Figura 21 são 

apresentadas as principais fontes emissoras de poluentes atmosféricos na envolvente do projeto. 
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Figura 21 - Principais fontes emissoras de poluentes atmosféricos 
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Da Figura 22 à Figura 26 é apresentada a evolução das emissões de poluentes atmosféricos registada no 

concelho de Anadia e respetivo comparativo Nacional. A análise das emissões para o concelho de Anadia e 

total Nacional foi efetuada com base nos dados do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA) 

disponibilizado pela APA para os anos de 2015 e 2017 

(http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150&sub2ref=1408). 

 
 

Figura 22 - Evolução das emissões de SOx no concelho de Anadia e respetivo comparativo Nacional 

 

 

Figura 23 - Evolução das emissões de NOx no concelho de Anadia e respetivo comparativo Nacional 
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Figura 24 - Evolução das emissões de Compostos Orgânicos Não Metânicos (COVNM) no concelho de 

Anadia e respetivo comparativo Nacional 

 

 

Figura 25 - Evolução das emissões de PM10 no concelho de Anadia e respetivo comparativo Nacional 
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Figura 26 - Evolução das emissões de PM10 no concelho de Anadia e respetivo comparativo Nacional 

 

A análise da evolução das emissões de poluentes atmosféricos, entre os anos de 2015 e 2017, no concelho 

de Anadia e respetiva comparação com os valores nacionais, permite identificar um ligeiro acréscimo das 

emissões de todos os poluentes, em linha com o registado a nível nacional. 

Em síntese, os níveis de emissões de poluentes atmosféricos registados em Anadia, no ano de 2017, verificam-

se superiores aos valores médios nacionais, com exceção do CO, que se traduzem nas seguintes 

contribuições ao valor médio de emissões por unidade de área a nível Nacional: 

 Emissões de NOx de aproximadamente 191% da média nacional; 

 Emissões de SOx de aproximadamente 161% da média nacional; 

 Emissões de CO de aproximadamente 44% da média nacional; 

 Emissões de PM10 de aproximadamente 110% da média nacional; 

 Emissões de COVNM de aproximadamente 118% da média nacional. 

As emissões de poluentes atmosféricos por sector, de acordo com a nomenclatura NFR (CEIP, 2014), para 

o ano de 2015 e 2017 são apresentadas da Figura 27 à Figura 31 para o concelho de Anadia. Os das emissões 

sectoriais para o concelho de Anadia foi efetuada com base nos dados do Inventário Nacional de Emissões 

Atmosféricas (INERPA) disponibilizado pela APA para os anos de 2015 e 2017 

(http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150&sub2ref=1408). 
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Figura 27 - Emissões de SOx por sector de acordo com a nomenclatura GNFR (CEIP, 2014) para o ano 

de 2015 e de 2017 no concelho de Anadia 

 

 

Figura 28 - Emissões de NOx por sector de acordo com a nomenclatura GNFR (CEIP, 2014) para o ano 

de 2015 e de 2017 no concelho de Anadia 
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Figura 29 - Emissões de COVNM por sector de acordo com a nomenclatura GNFR (CEIP, 2014) para o 

ano de 2015 e de 2017 no concelho de Anadia 

 

 

Figura 30 - Emissões de PM10 por sector de acordo com a nomenclatura GNFR (CEIP, 2014) para o 

ano de 2015 e de 2017 no concelho de Anadia 
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Figura 31 - Emissões de CO por sector de acordo com a nomenclatura GNFR (CEIP, 2014) para o ano 

de 2015 e de 2017 no concelho de Anadia 
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Figura 32 - Recetores sensíveis 
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4.3.5 CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

A caracterização da qualidade do ar foi efetuada ao nível regional através do estudo dos dados de qualidade 

do ar obtidos na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar mais próxima da área do projeto, pertencente 

à Rede Nacional de Monitorização da Qualidade do Ar. Os dados de qualidade do ar da Estação de 

Monitorização da Qualidade do Ar foram obtidos no sítio internet da APA (http://qualar.apambiente.pt/). 

A caracterização da qualidade do ar à escala local, isto é, na área envolvente ao projeto, foi efetuada pela 

análise dos dados de qualidade do ar obtidos através de uma campanha de determinação da concentração de 

Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Azoto (NOx), Ozono (O3), Dióxido de Enxofre (SO2), Partículas 

(PM10) e Benzeno (C6H6) na atmosfera, realizada no limite sul da área de Projeto. 

4.3.5.1 Massas de ar predominantes 

Para a análise da origem das massas de ar predominantes, de acordo com a disponibilidade de dados, 

recorreu-se às Normais Climatológicas do período 1971-2000 da estação climatológica de Anadia. 

Em Anadia, o vento sopra com maior frequência de sudeste (com uma frequência de 18,5% e velocidade 

média de 6,5 km/h), seguindo-se o quadrante este (com uma frequência de 15,7% e uma velocidade média de 

6,6 km/h) e noroeste (com uma frequência de 15,1% e uma velocidade média de 6,1 km/h), registando-se, 

ainda, 0,2% de calmas. 

Verifica-se que as direções predominantes das massas de ar, obtidas pelos dados da estação de Anadia 

(sudeste, este e noroeste) são favoráveis à propagação de poluentes atmosféricos no sentido dos recetores 

sensíveis identificados, sendo os poluentes atmosféricos potencialmente provenientes do projeto em estudo, 

predominantemente arrastados na direção dos mesmos. 

http://qualar.apambiente.pt/
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Figura 33 - Rosa-dos-ventos - Anadia - 1971-2000 (Fonte: IPMA) 

 

4.3.5.2 Estações da Rede Nacional da Qualidade do Ar 

Neste contexto, foram analisadas as concentrações de poluentes atmosféricos medidos e disponíveis na 

estação de monitorização de Ílhavo, estação mais próxima da área de projeto (a cerca de 17 km a noroeste) 

pertencente à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (estação suburbana de 

fundo), que está em atividade desde 2003 e com dados disponíveis desde 2013, o que permite uma análise 

histórica, vide Quadro 17. Os dados da Estação de Qualidade do Ar foram obtidos no sítio internet da APA 

(http://qualar.apambiente.pt/). 

Quadro 17 - Estação de Monitorização da Qualidade de Ar analisada 

Ílhavo 

Código: 2018 

Data de início: 27-03-2003 

Tipo de Ambiente: Suburbana 

Tipo de Influência: Fundo 

Zona: Aveiro/Ílhavo 

Morada Escola Básica 2+3 Gabriel de Ançã 

Concelho: Ílhavo 

Latitude/Longitude 

(PT-TM06/ETRS89) 

M: -45621 

P: 102588 

Altitude (m): 14 

Entidade Gestora da Rede: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

Posicionamento aproximado ao projeto 17km a noroeste 

 

http://qualar.apambiente.pt/


 

  
MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 
página | 103 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 

Amoreira da Gândara 

Concentração de PM10 no ar ambiente 

No Quadro 18 e Quadro 19 são apresentadas as excedências ao valor limite de 50 µg/ m3 na concentração 

de PM10 no ar ambiente e os valores anuais (base diária) da concentração de PM10 no ar ambiente, observados 

na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar de Ílhavo de 2013 a 2019.  

A concentração de PM10 no ar ambiente apresenta valores abaixo do valor limite anual (base diária) 

verificando-se, no entanto, para o período de análise (2013 a 2019), um número elevado de excedências ao 

valor limite de 50 µg/m3.  

Quadro 18 - Número de excedências ao valor limite de 50 (µg/m3) (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de 

setembro) na concentração de PM10 no ar ambiente, observadas na Estação de Monitorização da 

Qualidade do Ar de Ílhavo 

Excedências permitidas (excedências/ano civil) 

35 

Estação de 

monitorização 

Excedências observadas (excedências/ano civil) 

Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 

Ílhavo 17 18 33 6 14 3 20 

Fonte: Dados obtidos no sítio internet da APA http://qualar.apambiente.pt 

 

Quadro 19 - Valores anuais (base diária) da concentração de PM10 no ar ambiente, observados na 

Estação de Monitorização da Qualidade do Ar de Ílhavo e valor limite (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 

de setembro) 

Valor Limite (base diária) (µg/m3) 

40 

Estação de 

monitorização 

Valor anual (base diária) (µg/m3) 

Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 

Ílhavo 24 23 27 19 21 22 23 

Fonte: Dados obtidos no sítio internet da APA http://qualar.apambiente.pt 

 

Concentração de NO2 no ar ambiente 

No Quadro 20 e Quadro 23 são apresentadas as excedências ao valor limite horário de 200 µg/m3 na 

concentração de NO2 no ar ambiente e os valores anuais (base horária) da concentração de NO2 no ar 

ambiente, observados na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar de Ílhavo para os anos de 2013 a 

2019. 

A concentração de NO2 no ar ambiente apresenta valores anuais médios de concentração residuais e não foi 

observada nenhuma excedência ao valor limite horário de 200 µg/m3. 
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Quadro 20 - Número de excedências ao valor limite horário de 200 µg/m3 (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 

23 de setembro) na concentração de NO2 no ar ambiente, observadas na Estação de Monitorização da 

Qualidade do Ar de Ílhavo 

Excedências permitidas (excedências/ano civil) 

18 

Estação de 

monitorização 

Excedências observadas (excedências/ano civil) 

Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 

Ílhavo 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Dados obtidos no sítio internet da APA http://qualar.apambiente.pt 

 

Quadro 21 - Valores anuais (base diária) da concentração de NO2 no ar ambiente, observados nas 

Estação de Monitorização da Qualidade do Ar de Ílhavo e valor limite (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 

de setembro) 

Valor Limite (µg/m3) 

40 

Estação de 

monitorização 

Valor anual (base diária) (µg/m3) 

Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 

Ílhavo 5 8 14 12 14 11 N.D. 

Fonte: Dados obtidos no sítio internet da APA http://qualar.apambiente.pt 

 

Concentração de O3 no ar ambiente 

No Quadro 22 são apresentadas as excedências ao Limiar de Alerta, ao Limiar de Informação à população e 

ao Valor-Alvo de proteção da saúde humana para o O3 no ar ambiente observadas na Estação de 

Monitorização da Qualidade do Ar de Ílhavo para os anos de 2013 a 2019. 

Desde 2013 apenas se verificou uma excedência ao Limiar de Alerta, verificando-se apenas oito excedências 

ao Limiar de Informação. 

Quadro 22 - Número de excedências ao Limiar de Alerta, ao Limiar de Informação à população e ao 

Valor-Alvo de proteção da saúde humana para o O3 no ar ambiente, observadas na Estação de 

Monitorização da Qualidade do Ar de Ílhavo (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro) 

Valor regulamentar 
Excedências observadas 

Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 

Limiar de Alerta à população 

(240 µg/m3) 
0 0 0 0 0 1 0 

Limiar de Informação à população 

(180 µg/m3) 
2 0 0 2 0 4 0 

Valor-alvo1 

(120 µg/m3) 
11 1 2 6 4 6 6 

1 Base octo-horária. Dias por ano que se observou a excedência ao valor-alvo. 

Fonte: Dados obtidos no sítio internet da APA http://qualar.apambiente.pt 
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Concentração de SO2 no ar ambiente 

No Quadro 23 e Quadro 26 são apresentadas as excedências ao valor limite horário de 350 µg/m3 e as 

excedências ao valor limite diário de 125 µg/m3 respetivamente, na concentração de SO2 no ar ambiente 

observados na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar de Ílhavo para os anos de 2013 a 2019. 

A concentração de SO2 no ar ambiente apresenta valores anuais médios de concentração residuais e não foi 

observada nenhuma excedência ao valor limite horário de 350 µg/m3 ou ao valor limite diário de 125 µg/m3. 

Quadro 23 - Número de excedências ao valor limite horário de 350 (µg/m3) (Decreto-Lei n.º 102/2010 

de 23 de setembro) na concentração de SO2 no ar ambiente, observadas na Estação de Monitorização 

da Qualidade do Ar de Ílhavo 

Excedências permitidas (excedências/ano civil) 

24 

Estação de 

monitorização 

Excedências observadas (excedências/ano civil) 

Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 

Ílhavo 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Dados obtidos no sítio internet da APA http://qualar.apambiente.pt 
 

Quadro 24 - Número de excedências ao valor limite diário de 125 µg/m3 (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 

23 de setembro) na concentração de SO2 no ar ambiente, observadas na Estação de Monitorização da 

Qualidade do Ar de Ílhavo 

Excedências permitidas (excedências/ano civil) 

3 

Estação de 

monitorização 

Excedências observadas (excedências/ano civil) 

Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 

Ílhavo 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Dados obtidos no sítio internet da APA http://qualar.apambiente.pt 

 

Índice de Qualidade do Ar 

No Quadro 25 é apresentado o Índice de Qualidade do Ar observado na Zona “Aveiro/Ílhavo” para os anos 

de 2008 a 2020. 

Quadro 25 - Índice de Qualidade do Ar na Zona “Aveiro/Ílhavo” para os anos de 2008 a 2020 

Índice 

Valor anual (base diária) (µg/m3) 

Ano 

2008 

Ano 

2009 

Ano 

2010 

Ano 

2011 

Ano 

2012 

Ano 

2013 

Ano 

2014 

Ano 

2015 

Ano 

2016 

Ano 

2017 

Ano 

2018 

Ano 

2019 

Ano 

2020 

Mau 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

Fraco 35 23 13 67 57 27 31 28 7 18 2 19 8 

Médio 81 85 79 85 62 61 51 42 28 46 35 58 71 

Bom 233 239 188 198 222 250 237 224 264 268 268 177 198 

Muito bom 16 15 6 15 24 22 45 71 36 28 14 110 88 

Fonte: Dados obtidos no sítio internet da APA http://qualar.apambiente.pt 
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Assim, é possível verificar que ao nível local, a área de projeto se situa numa região onde a qualidade do ar 

foi classificada, para o período compreendido de 2008 a 2020, maioritariamente com o Índice de Qualidade 

do Ar de “Bom”. 

4.3.5.3 Campanha de Avaliação da Qualidade do Ar 

Com o objetivo de caracterizar a área envolvente ao projeto foi efetuada uma campanha de monitorização 

da qualidade do ar através da determinação da concentração de Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de 

Azoto (NOx), Ozono (O3), Dióxido de Enxofre (SO2), Partículas (PM10) e Benzeno (C6H6) na atmosfera. A 

campanha decorreu entre 7 e 13 de abril de 2021 sendo o Relatório de Ensaio referente à campanha 

apresentado no Anexo IV (Relatório de Ensaio RE 01/11 - 12/20 – 02 – ED01/REV00, Avaliação da Qualidade 

do ar no âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona 

Industrial de Amoreira da Gândara, MonitarLab).  

Os resultados obtidos na campanha de caracterização da situação de referência são apresentados no Quadro 

26. 

Quadro 26 - Resultados obtidos na campanha de caracterização da situação de referência 

Data 

Concentração média diária 

Valor máximo 

diário das médias 

octo -horárias 

Valor máximo horário 

PM10 NO NO2 C6H6 SO2 CO O3 NO2 O3 SO2 

(μg/m3) (μg/m3) (μg/m3) (μg/m3) (μg/m3) (mg/m3) (μg/m3) (μg/m3) (μg/m3) (μg/m3) 

07/04/2021 20,4 <2,11(a) 9,4 0,64 5,0 0,23 86,2 31,8 94,5 8,5 

08/04/2021 46,6 <2,11(a) 11,0 0,46 3,4 0,20 86,5 32,7 95,3 4,6 

09/04/2021 27,9 <2,11(a) 13,4 0,80 3,3 0,21 69,9 28,3 92,9 3,5 

10/04/2021 11,2 <2,11(a) 4,5 0,77 3,4 0,22 63,1 11,6 69,7 4,1 

11/04/2021 10,5 <2,11(a) 2,8 0,96 3,6 0,20 73,3 16,8 76,0 5,4 

12/04/2021 12,8 3,6 9,7 0,33 3,6 0,19 62,7 39,5 78,3 4,8 

13/04/2021 9,9 <2,11(a) 10,1 0,20 3,3 0,20 49,7 24,6 60,3 3,4 

Média 19,9 <2,11(a) 8,7 0,60 3,7  

(a) Valor inferior ao limite de quantificação do método. 

 

Através da análise dos resultados obtidos é possível verificar que os valores da concentração de Monóxido 

de Carbono (CO), Óxidos de Azoto (NOx), Ozono (O3), Dióxido de Enxofre (SO2), Partículas (PM10) e 

Benzeno (C6H6) obtidos na área envolvente à implantação do projeto foram inferiores aos valores limite e 

limiares definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, não se observando qualquer excedência 

diária ou horária para qualquer um dos poluentes. 
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No Quadro 27 são apresentados os valores das concentrações médias diárias de PM10 e O3 obtidas na 

campanha de monitorização da qualidade do ar e os valores medidos na Estação de Monitorização da 

Qualidade do Ar mais próxima da área do projeto, Ílhavo, durante o mesmo período (únicos dados 

disponíveis na estação Ílhavo durante o período em análise). 

Quadro 27 - Concentração média diária de PM10 e O3 obtida entre 7 e 13 de abril de 2021 na área do 

projeto em estudo e respetiva comparação com o valor obtido na estação Ílhavo 

Data 

Valor máximo horário 

PM10 O3 

AR1 Ílhavo AR1 Ílhavo 

07/04/2021 20 20 86 111 

08/04/2021 47 34 87 102 

09/04/2021 28 38 70 97 

10/04/2021 11 19 61 78 

11/04/2021 11 11 73 91 

12/04/2021 13 13 63 74 

13/04/2021 10 12 50 56 

 

 

Quando comparados os valores obtidos na presente campanha de monitorização com os valores registados 

na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar de Ílhavo, para o mesmo período de amostragem, verificam-

se valores de fundo, na sua generalidade, da mesma ordem de grandeza e até mesmo superiores aos obtidos 

na Zona Industrial, o que poderá indiciar um reduzido contributo das diversas fontes locais nas concentrações 

de poluentes no ar ambiente local. 

4.3.6 CONCLUSÃO 

A área envolvente à área de intervenção é caracterizada por se encontrar numa zona suburbana, sendo que 

as principais fontes de poluentes atmosféricos estão associadas ao tráfego rodoviário nas principais vias de 

tráfego, nomeadamente a A1, EN333-1, EM603 e a rua Campo de Futebol, assim como as indústrias 

pertencentes à Zona Industrial de Amoreira da Gândara. 

Relativamente à qualidade do ar à escala local, os resultados da campanha de monitorização permitiram 

constatar níveis de concentração de Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Azoto (NOx), Ozono (O3), 

Dióxido de Enxofre (SO2), Partículas (PM10) e Benzeno (C6H6), obtidos na área envolvente à implantação do 

projeto, inferiores aos valores limite e limiares definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, 

não se observando qualquer excedência diária ou horária para qualquer um dos poluentes. 
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Ainda, e através da comparação dos valores das concentrações médias diárias de PM10 e O3 obtidas na 

campanha de monitorização da qualidade do ar e os valores medidos na Estação de Monitorização da 

Qualidade do Ar de Ílhavo, é possível verificar um reduzido contributo das diversas fontes locais nas 

concentrações de poluentes no ar ambiente local. 

Ainda assim, é possível verificar que os recetores sensíveis mais próximos da área do projeto e 

potencialmente afetados pela atividade Zona Industrial de Amoreira da Gândara atualmente possuem uma 

qualidade do ar pouco perturbada. 

4.3.7 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DE PROJETO 

O projeto insere-se numa zona cujas principais fontes de poluentes atmosféricos na sua envolvente estão 

associadas às atividades industriais Zona Industrial de Amoreira da Gândara e ao tráfego rodoviário a circular 

nas principais vias de tráfego rodoviário. Assumindo a não evolução do projeto ir-se-á verificar uma 

manutenção dos níveis de poluentes atmosféricos junto dos recetores sensíveis identificados como mais 

expostos e afetados pelo projeto. 

4.4 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

4.4.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Para a caracterização da situação de referência em termos geológicos, geomorfológicos e de sismicidade 

consultaram-se os seguintes documentos e/ou entidades: carta geológica de Portugal à escala 1:50.000; carta 

neotectónica de Portugal à escala 1:1.000.000; bases de dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

(IPMA); Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes; Progeo; bases de dados do 

Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia (LNEG) e, bases de dados da Direção-Geral de Energia e 

Geologia (DGEG).  

De formar complementar foi efetuada visita à área de Projeto para validação de alguns aspetos bibliográficos 

e, registo fotográfico da morfologia e de afloramentos. 

4.4.1.1 Enquadramento geomorfológico 

A área de Projeto situa-se, em termos geomorfológicos, numa região aplanada e de baixa altitude (Figura 34), 

representada por níveis de depósitos de praias antigas, e por um extenso campo de dunas e areias eólicas. 
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Os depósitos de praias antigas dispõem-se em declive suave, desde os 104 m de altitude máxima (em 

Espinheiro, 9,5 km para sul da área de Projeto) até aos 14 m (em Vagos, a 16,4 km para NW da área de 

Projeto). As dunas e areias eólicas cobrem extensa área desde o litoral, estendendo-se para o interior até 

cerca de 15 km da costa. Esta cobertura arenosa de natureza eólica assenta maioritariamente sobre 

formações geológicas do Cretácico e do Quaternário. 

A rede de drenagem recorta bastante os depósitos de praias antigas, colocando a descoberto, em extensas 

áreas, o substrato cretácico (situação que ocorre na área de Projeto) e uma pequena parte do Liásico. O 

encaixe e declive dos vales são, normalmente, pouco acentuados, originando um escoamento lento das águas, 

com frequentes zonas de retenção, algumas de origem humana. 

Detalhando um pouco mais, a área de Projeto situa-se numa linha de cumeada entre os vales do rio Cértima 

(5,6 km a este da área de Projeto) e do rio Levira (1 km a oeste da área de Projeto), num intervalo de cotas 

compreendido entre 62 (junto do limite NW da área de Projeto) e 82 (junto do limite SE da área de Projeto). 

Na Fotografia 2 exibem-se imagens captadas em fevereiro de 2021 na área de Projeto e na sua envolvente 

próxima que evidenciam o carácter praticamente plano da área de Projeto. 
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Figura 34 - Enquadramento geomorfológico regional 
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Fotografia 2 - Aspetos geomorfológicos da área de Projeto e envolvente próxima (em fevereiro de 

2021) 
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4.7.2.1 Enquadramento geológico 

Em termos geológicos a área de Projeto enquadra-se na unidade morfo-estrutural denominada Orla 

Mesocenozóica Ocidental. Segundo a Carta Geológica de Portugal, folha 16-C, à escala 1:50 000, a área de 

Projeto sobrepõe-se exclusivamente a formações sedimentares mesocenozoicas (Figura 35): 

 Depósitos de praias antigas, de idade plistocénica, nomeadamente a plataforma de Amoreira da 

Gândara – Febres (Q2a). A composição litológica destes depósitos é geralmente arenosa, 

apresentando, por vezes, seixos rolados, sendo que, mais raramente se observam lentículas de argilas 

e cascalheiras. A fração argilosa matricial é estimada em cerca de 5%. Este nível, com cotas 

compreendidas entre 60 e 70, é um dos níveis com maior extensão da região, alongando-se na direção 

NW-SE; 

 Grés de Oiã, de idade cretácica (C3-4). Estes grés, com desenvolvimento mais ou menos tabular, na 

base são constituídos por grés finos argilosos e argilas laminadas micáceas com vestígios de matéria 

orgânica e, mais para o meio da formação passam a grés grosseiros, mal calibrados, localmente 

arcósicos a suarcósicos, por vezes também quartzo-argilosos, imaturos, com raras lentículas de 

seixos e/ou cascalheiras angulosas. A sua espessura média é de cerca de 40 m. 

Com vista ao refinamento da informação bibliográfica foi realizada visita à área de Projeto no dia 15 de 

fevereiro de 2021, confirmando-se a presença de arenitos, seixos rolados e cascalheiras, envoltos em matriz 

mais ou menos argilosa (Fotografia 3). Desconhece-se a existência de relatórios resultantes de campanhas de 

prospeção geológica/geotécnica. Ainda assim, as observações efetuadas aquando da visita ao local sugerem 

boa ripabilidade do maciço, sem necessidade de recurso a explosivos. 

Ainda durante a visita realizada à área de Projeto no dia 15 de fevereiro de 2021 foi possível constatar a 

presença de fenómenos de ravinamentos nas areias, os quais, numa situação máxima observada, atingiram 

0,90 metros de encaixe (Fotografia 4). 
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Figura 35 - Enquadramento geológico regional 



 

  
MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 
página | 114 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de 

Amoreira da Gândara 

 

Fotografia 3 - Aspetos litológicos da área de Projeto e envolvente próxima (em fevereiro de 2021) 
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4.4.1.1 Neotectónica e Sismicidade 

A localização de Portugal Continental no contexto das placas litosféricas (zona de fronteira das placas 

eurasiática e africana) é responsável por atividade tectónica recente. De acordo com a Carta Neotectónica 

de Portugal à escala 1:1.000.000 (Figura 36), a área de Projeto situa-se na proximidade de um lineamento 

geológico o qual pode corresponder a falha ativa. A sobreposição da área de Projeto à carta geológica à escala 

1:50.000, não permite refinar a informação por ausência de cartografia de estruturas tectónicas frágeis na 

região da área de Projeto. 

A sismicidade em Portugal embora pouco intensa e pouco frequente é materializada, por vezes, por sismos 

de elevada intensidade e magnitude, resultando em geral de roturas em falhas ativas. Estes dados encontram-

se compilados numa carta sismotectónica e permitem concluir que o território tem sido afetado por sismos 

de magnitude baixa a moderada (M < 5) e, ocasionalmente, alguns eventos com magnitude superior (5 ≤ M 

≤ 7,8). 

De acordo com os registos históricos dos Serviços Geológicos dos Estados Unidos da América 

(https://www.usgs.gov/), de 2000 à data, ocorreu na região (raio de pesquisa de 100 km em torno da área de 

Projeto) com magnitude igual ou superior a 2,5, os epicentros representados cartograficamente na Figura 37. 

De acordo com os registos de sismicidade do IPMA para o último mês, o epicentro mais próximo da área de 

Projeto ocorreu no passado dia 16 de maio, a 34,4 km para NNE da área de Projeto (Figura 37), a 1 km de 

profundidade, correspondendo a um sismo de magnitude 2.  

A sismicidade de uma região também pode ser avaliada com base no grau de sismicidade atribuído pelo 

Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP). Este regulamento contém 

informação que permite a definição das ações sísmicas nos locais das obras, quer para sismos distantes quer 

para sismos próximos, em função das quatro zonas em que o país foi dividido, A, B, C e D, por ordem 

decrescente de grau de sismicidade. A influência do grau de sismicidade é traduzida pelo coeficiente de 

sismicidade, . Na carta de Zonamento Sísmico de Portugal Continental a Área de Projeto situa-se na zona 

C, ou seja, a terceira zona de maior risco sísmico (numa escala de quatro) para o território continental, à 

qual corresponde o valor de  de 0,5. 
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Fotografia 4 - Ravinamentos observados na área de Projeto (em fevereiro de 2021) 
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Figura 36 - Enquadramento neotectónico da área de Projeto 
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Figura 37 - Epicentros com magnitude superior a 2,5 na região Centro (2000 – à data) e epicentros 

ocorridos no último mês (22/04 a 21/05/2021) 
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4.4.1.4 Património geológico 

O inventário nacional do património geológico no âmbito do projeto de investigação “Identificação, 

caracterização e conservação do património geológico: uma estratégia de geoconservação para Portugal”, 

financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia entre 2007 e 20101, indica uma única ocorrência para 

o município de Anadia correspondente à sequência carbonífera de Algeriz, a qual se situa a aproximadamente 

14 km da área de Projeto (consulta efetuada em maio 2021).  

A consulta efetuada ao geoPortal do Laboratório Nacional de Energia e Geologia não devolve qualquer 

Geossítio para o território do município de Anadia (consulta efetuada em maio 2021). 

4.4.1.5 Recursos geológicos 

No que respeita aos Recursos minerais não metálicos e, de acordo com informação disponibilizada pela 

Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na envolvente da área de Projeto as pedreiras mais próximas 

(onde se extraem areias e argilas) localizam-se a mais de 7 km quer para ENE quer para WNW. 

Em termos de recursos minerais metálicos, na base de dados do Sistema de Informação de Ocorrências e 

Recursos Minerais Portugueses (SIORMINP) do LNEG, identificam-se três ocorrências para o município de 

Anadia, duas ocorrências de hulha e uma ocorrência de manganês. A ocorrência mais próxima da área de 

Projeto (a de manganês) dista aproximadamente 9,5 km. 

No que diz respeito a servidões administrativas de âmbito mineiro e, de acordo com informação 

disponibilizada pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)2, a área de Projeto não se sobrepõe a 

qualquer área de Prospeção e Pesquisa, área com período de exploração experimental a decorrer ou, 

concessão mineira. 

Historicamente, nomeadamente durante o século XX, os recursos minerais da região foram amplamente 

explorados através de significativo número de pedreiras onde se extraíram areias, saibros, cascalheiras, argilas 

e calcários. De acordo com a informação constante na carta geológica à escala 1:50.000, nenhuma dessas 

pedreiras se localizou na atual área de Projeto. 

 
 
 
 
 

 

* 1 Disponível em http://geossitios.progeo.pt/ 

* 2 Consulta efetuada em maio de 2021. 

http://geossitios.progeo.pt/
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4.4.2 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DE PROJETO 

Atendendo ao enquadramento geológico (com o predomínio de areias e arenitos), geomorfológico 

(morfologia suave) e sísmico da área de estudo, na ausência do Projeto continuarão os agentes externos 

erosivos (nomeadamente a precipitação e o vento) a atuar, mais ou menos lentamente, sobre as 

formações geológicas aflorantes, modificando a sua morfologia, por vezes de forma bastante percetível 

à escala humana (e.g. ravinamentos). 

Esta evolução que se antevê como um processo lento, poderá, contudo, ser acelerada, caso se 

mantenham áreas sem cobertura vegetal e a frequência dos fenómenos climáticos extremos , 

nomeadamente as precipitações fortes e concentradas no tempo, aumente. 

4.5 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

4.5.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

4.5.1.1 Flora e vegetação 

A caracterização da flora e vegetação na área de estudo foi realizada com recurso a consulta bibliográfica 

e prospeção em campo. A vista de campo à área de estudo foi realizada a 1 de março de 2021. 

A visita de campo permitiu identificar, caracterizar e cartografar as unidades de vegetação e habitats 

incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, 

de 24 de fevereiro, presentes na área de estudo, inserindo posteriormente os elementos recolhidos em 

campo num ambiente Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Assim como, inventariar as espécies 

florísticas presentes, nas unidades de vegetação mais representativas da área de estudo.  

É de ressalvar que a época do ano em que foi realizada a visita de campo limitou a confirmação de 

espécies em campo cuja época de floração já terminou ou ainda não começou. Este facto torna de grande 

importância o recurso a pesquisa bibliográfica de forma a obter uma caracterização da área de estudo o 

mais completa possível. 

Para a pesquisa bibliográfica foi tida em conta a localização da área de estudo, como tal foi considerada 

a quadrícula UTM 10x10km NE48. As principais fontes bibliográficas utilizadas para obter um elenco 

florístico da área de estudo foram: 

 Flora-on (Flora-On: Flora de Portugal Interactiva, 2014); 
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 3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) (ICNF, 2013);  

 Plantas invasoras em Portugal (Plantas Invasoras em Portugal, 2020); 

 Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (Carapeto et al., 2020). 

A nomenclatura utilizada no elenco florístico é preferencialmente a proposta por Castroviejo et al. 

(1986-1996) na Flora Ibérica, para os restantes taxa recorreu-se à Flora de Portugal (Franco, 1971-1998). 

4.5.1.2 Fauna 

Tendo em conta a natureza do projeto em estudo a situação de referência da fauna focar-se-á apenas nos 

vertebrados terrestres, a saber anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

A caracterização da fauna na área de estudo foi realizada com recurso a consulta bibliográfica e prospeção 

em campo. No decorrer das deslocações realizadas na área de estudo, foram registados todos os encontros 

com fauna, quer por observação de indivíduos, quer por identificação de indícios da sua presença. A visita de 

campo à área de estudo foi realizada no dia 1 de março de 2021. 

Devido às características comportamentais de muitas espécies faunísticas (e.g. elevada mobilidade, 

comportamentos esquivos, diferentes fenologias, diferentes períodos de atividade) apenas foi possível detetar 

a presença de algumas das espécies potenciais na área de estudo. Contudo, através dos habitats existentes é 

possível avaliar o elenco da fauna com ocorrência potencial na área de estudo. 

Para a pesquisa bibliográfica foi tida em conta a localização da área de estudo, como tal foi considerada a 

quadrícula UTM 10x10km NE48. As principais fontes bibliográficas utilizadas para obter um elenco faunístico 

da área de estudo encontram-se listadas no Quadro 28. 

Quadro 28 - Principais fontes bibliográficas utilizadas para obtenção de um elenco faunístico 

Grupo Fonte 

Herpetofauna Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010) 

Avifauna 

Altas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) 

Altas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal (Equipa Atlas, 2018) 

1º Relatório sobre a distribuição das aves noturnas em Portugal (GTAN-SPEA, 2018) 

Relatório Nacional do Artigo 12º da Diretiva Aves (2008-2012) (ICNF, 2014) 

Aves Exóticas que nidificam em Portugal Continental (Matias, 2002) 

Ebird (Sullivan et al., 2009) 

Aves e morcegos 
Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e 

transporte de energia elétrica e à informação geográfica associada (ICNB,  2010) 

Mamíferos 
Atlas de Mamíferos de Portugal (Becantel et al., 2019) 

Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 2013) 

Todos os grupos 3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) (ICNF, 2013) 
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A fonte da terminologia e nomenclatura utilizadas para cada grupo faunístico varia, tal como listados abaixo: 

 Herpetofauna: Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010); 

 Aves: Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds 

of the world (HBW & BirdLife International, 2018);  

 Quirópteros: Nomes comuns dos morcegos Europeus segundo a EUROBATS (Lina, 2016);  

 Restantes mamíferos: Atlas de Mamíferos de Portugal (Becantel et al., 2017). 

4.5.2 RESULTADOS 

4.5.2.1 Flora e vegetação 

4.5.2.1.1 Enquadramento biogeográfico 

A distribuição dos elementos florísticos e vegetação é influenciada pelas características edáficas e climáticas 

da região, sendo possível enquadrar a vegetação com base na biogeografia (Costa et al., 1998). A biogeografia 

permite a compreensão da distribuição das espécies florísticas e em conjunto com a fitossociologia, 

possibilitam a caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada região. 

Em termos bioclimácicos, a região em que se engloba a área de estudo encontra-se no andar 

termomediterrânico de ombroclima sub-húmido a húmido (Costa et al., 1998). De acordo com Costa et al. 

(1998), o esquema sintaxonómico da região em que se engloba a área de estudo é o seguinte: 

Reino Holártico 

 Região Mediterrânica 

  Sub-região Mediterrânica Ocidental 

   Superprovíncia Mediterrânica Ibero-atlântica 

    Província Gaditano-Onubo-Algarviense 

     Sector Divisório Português 

      Subsector Beirense Litoral 

O subsector Beirense Litoral é dominado por solos siliciosos e relevos planos, nas zonas mais litorais que se 

estendem do litoral de Leria à Ria de Aveiro. São espécies diferenciais deste subsector Erica cinerea, Halimium 

alyssoides, Halimium ocymoides e Pseudarrhremnatherum longifolium. O Narcissus scaberulus é endémico do 

subsector. Esta é a zona por excelência dos carvalhais termófilos de Rusco aculeati-Quercetum roboris 

viburnetosum tini. Na orla dos carvalhais ocorre a comunidade endémica dominada pelo azereiro (Prunus 

lusitanica), Frangulo alnae-Prunetum lusitanicae. Estas comunidades arbustivas contatam frequentemente com o 

amial mesofítico Scrophulario-Alnetum glutinosae. Uma das etapas de regressão do carvalhal mais comum é o 

urzal Ulici minoris-Ericetum umbellatae. Grande parte do subsector é ocupado por bosques de sobreiro, 
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Asparago aphylli-Quercetum suberis, e suas etapas subseriais: Erico-Quercetm lusitanicae e Lavandulo luisieri-

Ulicetum jussiaei ulicetosum minoris. São endémicos do subsector a subassociação ulicetosum minoris da 

associação Lavandulo luisieri-Ulicetum jussiaei e os bosques do Arisaro-Quercetum broteroi quercetosum roboris, 

que ocorrem nos calcários descalcificados da zona. Nas zonas de sapal no Mondego observam-se 

comunidades mediterrânicas empobrecidas de Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum glauci, assim como as 

associações Limonio-Juncetum maritimi e Inulo crithmoidis-Elymetum pycnanthi (Costa et al., 1998). 

4.5.2.1.2 Flora 

O elenco florístico para a área de estudo engloba 105 espécies de flora, distribuídas por 48 famílias (Quadro 

31). As famílias mais bem representadas na área de estudo são Asteraceae e Rosaceae, ambas com 8 espécies, 

seguindo-se Poaceae com 7 espécies (Figura 38). Durante a vista de campo foi possível confirmar a presença 

de 66 espécies na área de estudo. 

 

Figura 38 - Famílias florísticas mais bem representadas na área de estudo 

 

De entre as espécies elencadas para a área de estudo destacam-se 4 espécies RELAPE (Raras, Endémicas, 

Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), distribuídas por 4 famílias e correspondendo a cerca de 

4% do elenco florístico (Quadro 29). De entre as espécies RELAPE conta-se um endemismo lusitano (Lamium 

coutinhoi). Uma das espécies RELAPE (campainhas-amarelas [Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium]) está 
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listada no Anexo V do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 

de fevereiro. Uma das espécies RELAPE (sobreiro [Quercus suber]) consta do Decreto-Lei n.º 169/2001 de 

25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho.  

É ainda de referir que uma das espécies elencadas para a área de estudo se encontra ameaçada de acordo 

com a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental, a saber Agrostis juressi classificada como 

“Vulnerável” (Carapeto et al., 2020). 

A presença de apenas uma espécie RELAPE foi confirmada na área de estudo: o sobreiro (Fotografia 5). A 

espécie está presente pontualmente numa zona de matos e de vegetação ruderal. Embora não tenha sido 

efetuado um levantamento exaustivo dos sobreiros presentes na área de estudo é apresentada na Figura 39 

a localização dos sobreiros observados.  

 

Fotografia 5 - Sobreiros na área de estudo 
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Figura 39 - Localização dos sobreiros observados em campo 
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Quadro 29 - Espécies RELAPE elencadas para a área de estudo (Ocorrência: X – potencial, C – confirmada; estatuto de conservação: VU – Vulnerável; NT – 

Quase ameaçada) 

Família Nome científico Nome comum Ocorrência Endemismo Legislação 
Estatuto de 

conservação 
Habitat 

Época 

de 

floração 

Lamiaceae Lamium coutinhoi - X Lusitano  NT 

Margens de caminhos, bermas de 

estradas e taludes com humidade, 

pastagens e orlas de campos de cultivo 

Jan-Mai 

Amaryllidaceae 
Narcissus bulbocodium subsp. 

bulbocodium 
Campainhas-amarelas X  DL 140/99 de 24 de 

abril (Anexo V) 
 

Grande variedade de habitats, desde 

prados húmidos, margens de linhas de 

água, charnecas, clareiras de matos e 

pinhais 

Jan-Mai 

Fagaceae Quercus suber Sobreiro C  DL 169/2001 de 25 de 

maio 
 Sobreirais, montados de sobro e 

noutros tipos de bosques e matas 
Set-Mai 

Poaceae Agrostis juressi - X   VU 
Pauis, turfeiras, prados húmidos e 

margens de cursos de água 
Mai-Ago 
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É de referir que estão elencadas para a área de estudo 15 espécies exóticas, que correspondem a cerca de 

14% das espécies elencadas para a área de estudo. A presença de 12 dessas espécies foi confirmada em campo 

(Quadro 30).  

De entre as espécies exóticas elencadas para a área de estudo contam-se 5 espécies com caracter invasor: a 

austrália (Acacia melanoxylon), as azedas (Oxalis pes-caprae), as canas (Arundo donax), a erva-das-pampas 

(Cortaderia selloana) e a figueira-do-inferno (Datura stramonium) (Plantas invasoras em Portugal, 2020). A 

presença de 4 dessas espécies foi confirmada em campo (Quadro 28), sendo a exceção a figueira-do-inferno. 

É de referir que estas espécies ocorrem de forma pontual na área de estudo, embora sejam particularmente 

comuns nas zonas ruderais (Fotografia 6).  

  

 

Fotografia 6 - Erva-das-pampas (em cima à esquerda), canas (em cima à direita) e austrália (em baixo) 

em zona ruderal na área de estudo 

 

Quadro 30 - Espécies exóticas elencadas para a área de estudo. (Ocorrência: X – potencial, C – 

confirmada) 

Família Nome científico Nome comum Ocorrência Invasora 

Araceae Zantedeschia aethiopica Jarro-de-jardim C  

Cupressaceae Cupressus lusitanica Cedro-do-Bussaco C  
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Família Nome científico Nome comum Ocorrência Invasora 

Euphorbiaceae Euphorbia lathyris - X  

Fabaceae Acacia melanoxylon Austrália C X 

Fagaceae Quercus rubra Carvalho-americano C  

Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto C  

Oxalidaceae Oxalis pes-caprae Azedas C X 

Phytolaccaceae Phytolacca heterotepala - X  

Poaceae Arundo donax Cana C X 

Poaceae Cortaderia selloana Erva-das-pampas C X 

Rosaceae Eriobotrya japonica Nespereira C  

Rosaceae Malus domestica Macieira C  

Rosaceae Prunus cerasifera Ameixoeira C  

Rosaceae Pyracantha sp. - C  

Solanaceae Datura stramonium Figueira-do-inferno X X 

 

Quadro 31 - Lista de espécies de flora elencadas para a área de estudo. (Ocorrência: X – potencial, C – 

confirmada) 

Família Nome científico Nome comum Ocorrência 

Alismataceae Alisma plantago-aquatica - X 

Amaryllidaceae Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium Campainhas-amarelas X 

Apiaceae Apium nodiflorum Rabaça C 

Apiaceae Foeniculum vulgare Funcho C 

Apiaceae Heracleum sphondylium Branca-ursina X 

Apiaceae Oenanthe crocata Embude X 

Apiaceae Thapsia villosa Turbit-da-terra C 

Apocynaceae Vinca difformis Congossa C 

Araceae Arisarum simorrhinum Candeias X 

Araceae Arum italicum Jarro-do-campo X 

Araceae Zantedeschia aethiopica Jarro-de-jardim C 

Asparagaceae Urginea maritima Cebola-albarrã C 

Asteraceae Calendula arvensis Erva-vaqueira C 

Asteraceae Carthamus lanatus - C 

Asteraceae Dittrichia viscosa Tágueda C 

Asteraceae Picris echioides Raspa-saias C 

Asteraceae Senecio jacobaea Erva-de-são-tiago C 

Asteraceae Senecio vulgaris Tasneirinha C 

Asteraceae Sonchus oleraceus Serralha C 

Asteraceae Xanthium strumarium Bardana-menor X 

Boraginaceae Echium plantagineum Soagem C 

Boraginaceae Lithodora prostrata Erva-das-sete-sangrias C 
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Brassicaceae Cardamine pratensis - X 

Brassicaceae Raphanus raphanistrum Saramago X 

Brassicaceae Rorippa amphibia - X 

Cannabaceae Humulus lupulus Lúpulo X 

Caryophyllaceae Myosoton aquaticum - X 

Caryophyllaceae Stellaria media - X 

Caryophyllaceae Cerastium glomeratum - C 

Cistaceae Cistus psilosepalus - C 

Cistaceae Tuberaria guttata Alcar C 

Crassulaceae Umbilicus rupestris Umbigo-de-vénus C 

Cupressaceae Cupressus lusitanica Cedro-do-Bussaco C 

Cyperaceae Carex divisa - X 

Cyperaceae Carex divulsa - X 

Cyperaceae Cladium mariscus - X 

Cyperaceae Cyperus difformis - X 

Cyperaceae Scirpoides holoschoenus - C 

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum Feto-ordinário C 

Ericaceae Calluna vulgaris Torga C 

Ericaceae Erica umbellata Queiró C 

Euphorbiaceae Daphne gnidium Trovisco C 

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia Erva-maleiteira C 

Euphorbiaceae Euphorbia hirsuta - X 

Euphorbiaceae Euphorbia lathyris - X 

Fabaceae Acacia melanoxylon Austrália C 

Fabaceae Trifolium repens Trevo-branco C 

Fabaceae Ulex europaeus Tojo-arnal C 

Fabaceae Vicia angustifolia Larica C 

Fagaceae Quercus robur Carvalho-alvarinho C 

Fagaceae Quercus rubra Carvalho-americano C 

Fagaceae Quercus suber Sobreiro C 

Geraniaceae Erodium moschatum - C 

Geraniaceae Geranium molle Bico-de-pomba X 

Lamiaceae Calamintha nepeta Erva-das-azeitonas C 

Lamiaceae Lamium coutinhoi - X 

Lamiaceae Lamium purpureum - X 

Lamiaceae Mentha suaveolens Mentastro C 

Lamiaceae Stachys arvensis Rabo-de-raposa C 

Malvaceae Lavatera cretica Malva-alta C 

Moraceae Ficus carica Figueira C 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto C 
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Oleaceae Ligustrum vulgare Alfeneiro X 

Oleaceae Olea europaea var. europaea Oliveira C 

Oxalidaceae Oxalis corniculata Erva-azeda X 

Oxalidaceae Oxalis pes-caprae Azedas C 

Papaveraceae Fumaria sp. - C 

Phytolaccaceae Phytolacca heterotepala - X 

Pinaceae Pinus pinaster Pinheiro-bravo C 

Plantaginaceae Plantago lanceolata Corrijó C 

Plantaginaceae Plantago major Tanchagem X 

Plantaginaceae Veronica anagalloides - X 

Plantaginaceae Veronica persica - X 

Poaceae Agrostis curtisii - C 

Poaceae Agrostis juressi - X 

Poaceae Arundo donax Cana C 

Poaceae Avena barbata Aveia-barbada C 

Poaceae Cortaderia selloana Erva-das-pampas C 

Poaceae Holcus lanatus Erva-lanar C 

Poaceae Piptatherum miliaceum Talha-dente C 

Polygalaceae Polygala vulgaris - C 

Polygonaceae Rumex obtusifolius Azeda-de-folha-larga X 

Primulaceae Anagallis arvensis Morrião C 

Ranunculaceae Ranunculus ficaria Celidónia-menor X 

Resedaceae Sesamoides purpurascens - C 

Rosaceae Eriobotrya japonica Nespereira C 

Rosaceae Malus domestica Macieira C 

Rosaceae Potentilla reptans Cinco-em rama X 

Rosaceae Prunus cerasifera Ameixoeira C 

Rosaceae Pyracantha sp. - C 

Rosaceae Rosa sempervirens - X 

Rosaceae Rubus ulmifolius Silva C 

Rosaceae Sanguisorba verrucosa Pimpinela-menor C 

Rubiaceae Galium aparine Amor-de-hortelão C 

Salicaceae Populus alba Choupo-branco C 

Salicaceae Salix alba var. alba - X 

Salicaceae Salix atrocinerea Borrazeira-preta C 

Scrophulariaceae Verbascum virgatum Blatária-maior C 

Smilacaceae Smilax aspera Salsaparrilha-bastarda X 

Solanaceae Datura stramonium Figueira-do-inferno X 

Solanaceae Solanum nigrum Erva-moira X 

Typhaceae Sparganium erectum Espadana-de-água X 
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Urticaceae Urtica dioica Urtiga C 

Verbenaceae Verbena officinalis Aljabão X 

Vitaceae Vitis vinifera Videira C 

 

4.5.2.2 Vegetação 

A área de estudo localiza-se numa zona periférica da localidade de Amoreira da Gândara e confina com a 

autoestrada A1 e como com forte presença humana. Foram identificadas para a área de estudo nove unidades 

de vegetação: eucaliptal, pinhal, plantação de carvalhos, matos, linha de água, vinha, áreas agrícolas, ruderal e 

áreas artificializadas (Figura 40).  
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Figura 40 - Carta de unidades de vegetação 
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A área de estudo é dominada por áreas ruderais, que correspondem a cerca de 39%, seguindo-se o eucaliptal 

que ocupa cerca de 32% da área e os matos que representa cerca de 18% (Quadro 32; Figura 41). 

Quadro 32 - Unidades de vegetação identificadas na área de estudo, respetivas áreas ocupadas (ha) e 

percentagens de ocupação 

Unidades de vegetação Área (ha) % 

Eucaliptal 11,62 32,17 

Pinhal 0,92 2,53 

Plantação de carvalhos 0,12 0,33 

Matos 6,45 17,86 

Linha de água 0,05 0,13 

Vinha 1,13 3,12 

Áreas agrícolas 1,02 2,82 

Ruderal 14,01 38,80 

Áreas artificializadas 0,81 2,24 

Total 36,11 100 

 

 

Figura 41 - Percentagem de ocupação das unidades de vegetação na área de estudo 

 

São descritas em seguida as unidades de vegetação identificadas na área de estudo. 

Eucaliptal 

O eucaliptal é a segundaunidade de vegetação mais comum na área de estudo, estando representado tanto 

por juvenis, como por árvores adultas (Fotografia 7). O sob coberto do eucaliptal está no geral ocupado por 
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espécies de matos, tais como Cistus psilosepalus, torga (Calluna vulgaris), erva-das-sete-sangrias (Lithodora 

prostrata) e tojo-arnal (Ulex europaeus), sendo variável a sua densidade.  

 

Fotografia 7 - Eucaliptal na área de estudo 

 

Pinhal 

O pinhal bravo está presente na área de estudo, sendo dominado por árvores adultas (Fotografia 8). O sob 

coberto é ocupado por matos pouco densos, nomeadamente por tojo-arnal e torga. 

 

Fotografia 8 - Pinhal na área de estudo 
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Plantação de carvalhos 

Esta é uma unidade de vegetação pouco comum na área de estudo, estando presente sob a forma de uma 

única mancha dominada por carvalho-americano (Quercus rubra) jovem (Fotografia 9). O sob coberto é 

esparso, estando presentes apenas algumas gramíneas. 

 

Fotografia 9 - Plantação de carvalho-americano na área de estudo 

 

Matos 

Os matos são a terceira unidade de vegetação mais abundante na área de estudo. Estes são dominados por 

Cistus psilosepalus (Fotografia 10). É também comum a presença de tojo-arnal e feto-ordinário (Pteridium 

aquilinum). Pontualmente estão presentes indivíduos jovens de pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e alguns 

sobreiros (Quercus suber). 
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Fotografia 10 - Matos na área de estudo 

Linha de água 

Ocorre na área de estudo uma pequena linha de água de escorrência que se encontra ladeada por silvas 

(Rubus ulmifolius) e canas (Arundo donax) (Fotografia 11).  

 

Fotografia 11 - Linha de água de escorrência na área de estudo 

 

Vinha 

Existem na área de estudo algumas manchas de vinha (Fotografia 12) com sob coberto esparso, ocupado 

gramíneas e espécies anuais. 
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Fotografia 12 - Vinha na área de estudo 

 

Áreas agrícolas 

Estão presentes na área de estudo pequenas áreas de pousios e pastagens (Fotografia 13). 

 

Fotografia 13 - Pastagem na área de estudo 

 

Ruderal 

As áreas ruderalizadas ocupam grande parte da área de estudo, sendo a unidade de vegetação mais bem 

representada. Estas áreas são dominadas por tágueda (Dittrichia viscosa) (Fotografia 14), sendo também 
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frequente a presença de silvas e espécies exóticas invasoras, como a erva-das-pampas (Cortaderia selloana), as 

canas e a austrália (Acacia melanoxylon). 

 

Fotografia 14 - Área industrial existente na área de estudo 

 

Áreas artificializadas 

As áreas artificializadas na área de estudo englobam estradas e caminhos. Nestas zonas a vegetação é 

praticamente ausente ou escassa. 

4.5.2.3 Habitats 

Não foram identificados na área de estudo habitats incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 

de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro. 

4.5.2.3.1 Fauna 

4.5.2.3.1.1 Herpetofauna 

No que se refere ao grupo dos anfíbios, foram elencadas seis espécies para a área de estudo, distribuídas por 

quatro famílias (Quadro 33). Aquando do trabalho de campo não foi possível confirmar a presença de 

qualquer espécie de anfíbio, isto porque a época do ano não representa uma época favorável para a 

observação deste grupo da fauna.  

De entre as espécies de anfíbios elencadas conta-se um endemismo ibérico: a rã-ibérica (Rana iberica). Todas 

as espécies de anfíbios elencadas para a área de estudo, encontram-se classificadas com o estatuto “Pouco 

preocupante” de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, sendo espécies relativamente 
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comuns em território nacional (Cabral et al., 2006). 

É ainda de referir que duas das espécies de anfíbios elencadas estão incluídas no Anexo II da Convenção de 

Berna, retificada pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de julho e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 

22 de setembro, e as restantes quatro espécies estão incluídas no Anexo III da mesma convenção. Três das 

espécies elencadas para a área de estudo encontram-se listada no Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 

24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e, uma espécie encontra-se listada no 

Anexo B-V (rã-verde [Pelophylax perezi]) do mesmo decreto-lei. 

Relativamente ao grupo dos répteis, foram elencadas quatro espécies, distribuídas por duas famílias, sendo 

Lacertidae a mais representativa com três espécies (Quadro 33). Aquando do trabalho de campo não foi 

possível confirmar a presença de qualquer espécie de réptil, não constituindo a época do ano a mais favorável 

para a observação deste grupo da fauna. 

As espécies elencadas para a área de estudo possuem estatuto de conservação “Pouco preocupante” (Cabral 

et al., 2006), destacando-se a inventariação de um endemismo ibérico – lagarto-de-água (Lacerta schreiberi). 

Das espécies de répteis elencadas, duas estão incluídas no Anexo II da Convenção de Berna, retificada pelo 

Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de julho e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro, e 

outras duas estão incluídas no Anexo III da mesma convenção. Apenas duas das espécies se encontram ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, 

especificamente nos Anexos B-II e B-IV (lagarto-de-água) e outra espécie unicamente no Anexo B-IV (lagartixa 

ibérica [Podarcis hispanica]). 

Quadro 33 - Lista das espécies de herpetofauna elencadas para a área de estudo. (Ocorrência: X – 

potencial, C - confirmada. Estatuto de conservação em Portugal, de acordo com o Livro Vermelho 

(Cabral et al., 2006): LC - Pouco preocupante) 

Família 
Nome 

científico 
Nome vulgar Ocorrência 

E
n

d
e
m

is
m

o
 Convenções/ Decreto-Lei 

Estatuto de 

Conservação Berna Bona CITES 
D.L. 

140/99 

Anfíbios 

Bufonidae Bufo bufo Sapo-comum X   III       LC 

Hylidae Hyla arborea Rela-comum X   II     B-IV LC 

Ranidae Pelophylax perezi Rã-verde X   III     B-V LC 

Ranidae Rana iberica Rã-ibérica X X II     B-IV LC 

Salamandri

dae 

Salamandra 

salamandra 

Salamandra-de-

pintas-amarelas 
X   III       LC 

Salamandri

dae 

Triturus 

marmoratus 

Tritão-

marmorado 
X   III     B-IV LC 
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Família 
Nome 

científico 
Nome vulgar Ocorrência 

E
n

d
e
m

is
m

o
 Convenções/ Decreto-Lei 

Estatuto de 

Conservação Berna Bona CITES 
D.L. 

140/99 

Répteis 

Colubridae Rhinechis scalaris Cobra-de-escada X   III       LC 

Lacertidae Lacerta schreiberi Lagarto-de-água X X II     
B-II /B-

IV 
LC 

Lacertidae Podarcis hispanica Lagartixa ibérica X   III     B-IV LC 

Lacertidae Timon lepidus Sardão X   II       LC 

 

4.5.2.3.1.2 Aves 

O elenco avifaunístico para a área de estudo engloba 64 espécies, pertencentes a 38 famílias (Quadro 34). As 

famílias de aves com maior representatividade são Fringillidae, com 5 espécies, Columbidae e Paridae com 4 

espécies, respetivamente (Figura 42).  

 

Figura 42 - Famílias avifaunísticas mais bem representadas na área de estudo 

 

A maioria das espécies elencadas é residente (cerca de 60,9%) ou migradora reprodutora (25,0%) e está 

associada a biótopos florestais (32,8%), indiferenciados (29,7%) e agrícolas (17,2%). Importa ainda referir que, 

32 das espécies elencadas para a área de estudo se encontram listadas no Anexo II da Convenção de Berna 

e, outras 26 espécies no Anexo III da mesma Convenção. Um total de 26 espécies elencadas para a área de 
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estudo estão listadas no Anexo II da Convenção de Bona, transposta pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de 

outubro. Importa ainda referir que três das espécies de aves estão listadas no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. Acrescenta-se ainda que, 

três das espécies elencadas se encontram listadas no Anexo A-II da Convenção CITES.  

Para a área de estudo está listada uma espécie ameaçada, nomeadamente a ógea (Falco subbuteo), classificado 

com estatuto “Vulnerável” (Cabral et al., 2006). No âmbito da amostragem do Atlas das Aves Nidificantes foi 

identificado um indivíduo em possível habitat de nidificação durante a época de reprodução (Equipa Atlas, 

2008). Por conseguinte, dada a sua preferência por habitats florestais e, atendendo a que a área de estudo se 

localiza numa zona bastante florestal, considera-se possível a ocorrência da espécie na área de estudo.  

Refere-se ainda que, durante a visita de campo foram identificadas 13 espécies de aves, sendo todas elas 

espécies comuns em território nacional (Quadro 34).
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Quadro 34 - Lista das espécies de aves elencadas para a área de estudo. (Ocorrência: X – potencial, C - confirmada. Estatuto de conservação em 

Portugal, de acordo com o Livro Vermelho (Cabral et al., 2006): LC - Pouco preocupante; NT - Quase ameaçada; VU - Vulnerável; DD - Informação 

Insuficiente) Fenologia: R - Residente; I - Invernante; MgRep - Migrador Reprodutor; MP - Migrador de Passagem) 

Família Nome científico Nome vulgar Ocorrência 
Convenções/Decreto-Lei 

Estatuto de Conservação Fenologia Habitat 
Berna Bona CITES D.L. 140/99 

Anatidae Anas platyrhynchos Pato-real X III II   LC R/I Aquático 

Columbidae Columba livia Pombo-das-rochas C III    DD R  

Columbidae Columba palumbus Pombo-torcaz X     LC R/I Indiferenciado 

Columbidae Streptopelia turtur Rola-brava X III    LC MgRep/MP Agrícola 

Columbidae Streptopelia decaocto Rola-turca X III    LC R Indiferenciado 

Apodidae Apus apus Andorinhão-preto X III    LC MgRep/MP Indiferenciado 

Cuculidae Cuculus canorus Cuco X III    LC MgRep/MP Indiferenciado 

Rallidae Gallinula chloropus Galinha-d'água X III    LC R/I Aquático 

Recurvirostridae Himantopus himantopus Pernilongo X II II  A-I LC MgRep/I/MP Aquático 

Charadriidae Charadrius dubius Borrelho-pequeno-de-coleira X II II   LC MgRep/I/MP Aquático 

Laridae Larus fuscus Gaivota-de-asa-escura X     LC R/MP/I Marinho 

Tytonidae Tyto alba Coruja-das-torres X II  II  LC R Indiferenciado 

Strigidae Athene noctua Mocho-galego X II  II  LC R Indiferenciado 

Accipitridae Accipiter nisus Gavião X III II   LC R/MP Florestal 

Accipitridae Milvus migrans Milhafe-preto X III II  A-I LC MgRep/MP Florestal 

Accipitridae Buteo buteo Águia-d'asa-redonda X III II   LC R/MP Florestal 

Upupidae Upupa epops Poupa X II    LC R/MP Agrícola 

Meropidae Merops apiaster Abelharuco X II II   LC MgRep/MP Indiferenciado 

Alcedinidae Alcedo atthis Guarda-rios X II   A-I LC R/MP/I Aquático 

Picidae Picus viridis Peto-real X II    LC R Florestal 

Picidae Dendrocopos major Pica-pau-malhado X II    LC R Florestal 

Falconidae Falco subbuteo Ógea X II II II  VU MgRep/MP Florestal 

Oriolidae Oriolus oriolus Papa-figos X III II   LC MgRep/MP Florestal 



 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 
página | 143 

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara 

Família Nome científico Nome vulgar Ocorrência 
Convenções/Decreto-Lei 

Estatuto de Conservação Fenologia Habitat 
Berna Bona CITES D.L. 140/99 

Corvidae Garrulus glandarius Gaio C     LC R Florestal 

Corvidae Pica pica Pega-rabilonga X     LC R Agrícola 

Corvidae Corvus corone Gralha-preta C     LC R Florestal 

Paridae Periparus ater Chapim-carvoeiro X II    LC R Florestal 

Paridae Lophophanes cristatus Chapim-de-poupa X II    LC R Florestal 

Paridae Cyanistes caeruleus Chapim-azul X II    LC R Florestal 

Paridae Parus major Chapim-real X II    LC R Florestal 

Alaudidae Alauda arvensis Laverca C III    LC R/I Indiferenciado 

Cisticolidae Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos X III II   LC R Agrícola 

Acrocephalidae Hippolais polyglotta Felosa-poliglota X III II   LC MgRep/MP Matos 

Acrocephalidae Acrocephalus scirpaceus Rouxinol-dos-caniços X III II   NT MgRep/MP Aquático 

Hirundinidae Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais C II    LC MgRep/MP Indiferenciado 

Hirundinidae Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés X II    LC MgRep/MP/I Indiferenciado 

Hirundinidae Riparia riparia Andorinha-das-barreiras X II    LC MgRep/MP Indiferenciado 

Phylloscopidae Phylloscopus ibericus Felosinha-ibérica X III II   LC MgRep Florestal 

Scotocercidae Cettia cetti Rouxinol-bravo X III II   LC R Aquático 

Aegithalidae Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo X III II   LC R Florestal 

Sylviidae Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete X II II   LC R/I Florestal 

Sylviidae Sylvia melanocephala Toutinegra-dos-valados X II II   LC R Matos 

Certhiidae Certhia brachydactyla Trepadeira X II    LC R Florestal 

Troglodytidae Troglodytes troglodytes Carriça X II    LC R Florestal 

Sturnidae Sturnus unicolor Estorninho-preto X III    LC R Agrícola 

Turdidae Turdus viscivorus Tordoveia X III II   LC R Indiferenciado 

Turdidae Turdus merula Melro C III II   LC R Indiferenciado 

Muscicapidae Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo C II II   LC R/MP/I Indiferenciado 

Muscicapidae Phoenicurus ochruros Rabirruivo-comum C II II   LC R/MP/I Indiferenciado 
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Família Nome científico Nome vulgar Ocorrência 
Convenções/Decreto-Lei 

Estatuto de Conservação Fenologia Habitat 
Berna Bona CITES D.L. 140/99 

Muscicapidae Saxicola torquatus Cartaxo-comum X II II   LC R Agrícola 

Regulidae Regulus ignicapilla Estrelinha-real X II II   LC 

  
R/I Florestal 

Prunellidae Prunella modularis Ferreirinha X II    LC R/I Matos 

Estrildidae Estrilda astrild Bico-de-lacre X III     Int Indiferenciado 

Passeridae Passer domesticus Pardal C     LC R Indiferenciado 

Passeridae Passer montanus Pardal-montês X III    LC R/MP Agrícola 

Motacillidae Motacilla flava Alvéola-amarela X II II   LC MgRep/MP Indiferenciado 

Motacillidae Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta X II II   LC R/I Aquático 

Motacillidae Motacilla alba Alvéola-branca C II II   LC R/I Agrícola 

Fringillidae Fringilla coelebs Tentilhão C III    LC R/I Florestal 

Fringillidae Chloris chloris Verdilhão X II    LC R Indiferenciado 

Fringillidae Linaria cannabina Pintarroxo X II    LC R Agrícola 

Fringillidae Carduelis carduelis Pintassilgo C II    LC R/I Agrícola 

Fringillidae Serinus serinus Milheira C III    LC R Florestal 

Emberizidae Emberiza calandra Trigueirão X III    LC R Agrícola 
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De acordo com a Cartografia de Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de 

distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010) a área de estudo não se sobrepõe a qualquer área 

crítica ou muito crítica para as aves.  

No entanto, na envolvente da área de estudo (considerada num raio de 10 km) existem uma área crítica e 

muito crítica para aves aquáticas, que se localizam a norte da área de estudo, a cerca de 4,5km e 5km, 

respetivamente. Estas áreas sensíveis correspondem a áreas de proteção face ao sítio Ramsar Pateira de 

Fermentelos, que constitui uma zona húmida de extrema importância para a conservação de aves aquáticas 

(Figura 43). 
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Figura 43 - Áreas sensíveis para aves na envolvente da área de estudo 

 



 

  

página | 147 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial 
de Amoreira da Gândara 

1097.20 

4.5.2.3.1.3 Mamíferos 

O elenco faunístico da área de estudo engloba um total de seis espécies de mamíferos, distribuídas por seis 

famílias (Quadro 35). Durante o trabalho de campo foi confirmada uma espécie de mamífero, o coelho-bravo 

(Oryctolagus cuniculus). 

Com exceção do coelho-bravo (com estatuto “Quase ameaçada”), todas as espécies elencadas se encontram 

classificadas como “Pouco preocupantes” de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

(Cabral et al., 2006).  

Importa ainda referir a presença de três das espécies elencadas para a área de estudo no Anexo III da 

Convenção de Berna. Para a área de estudo estão listadas: uma espécie nos Anexos B-V e D do Decreto-Lei 

n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e, uma espécie listada 

apenas no Anexo B-V do mesmo Decreto-Lei (Quadro 35).  

Quadro 35 - Lista das espécies de mamíferos elencadas para a área de estudo. (Ocorrência: X - 

potencial, C - confirmada. Estatuto de conservação em Portugal, de acordo com o Livro Vermelho 

(Cabral et al., 2006): LC - Pouco preocupante; NT - Quase ameaçada) 

Família 
Nome 

científico 

Nome 

vulgar 
Ocorrência 

Convenções/ Decreto-Lei 
Estatuto de 

Conservação Berna Bona CITES 
D.L. 

140/99 

Suidae Sus scrofa Javali X     LC 

Canidae Vulpes vulpes Raposa X   D  LC 

Herpestida

e 

Herpestes 

ichneumon 
Sacarrabos X III   B-V / D LC 

Viverridae Genetta genetta Geneta X III   B-V LC 

Leporidae 
Oryctolagus 

cuniculus 

Coelho-

bravo 
C     NT 

Sciuridae Sciurus vulgaris Esquilo X III    LC 

 

De acordo com a Cartografia de Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de 

distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010), a área de estudo não se sobrepõe com nenhum abrigo 

de importância nacional, regional ou local de morcegos conhecido. Refere-se ainda que, na envolvente 

próxima da área de estudo (raio de 10km) não são conhecidos abrigos importantes de morcegos. 

4.5.3 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DE PROJETO 

Na presente secção pretende-se estabelecer a projeção da situação de referência atendendo à evolução do 

estado do ambiente sem a execução do projeto.  
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Na sua ausência (ou não concretização) é expectável que a área de estudo que agora é dominada por 

vegetação ruderal venha a ser dominada por matos, por evolução natural da vegetação e/ou florestas de 

invasoras. É expetável uma pequena diminuição das áreas agrícolas e aumento das áreas florestais, assim como 

o aumento das áreas impermeabilizadas. Desta forma prevê-se que as comunidades faunísticas continuem a 

ser dominadas por espécies comuns e cosmopolitas, adaptadas às condições de elevada perturbação e 

presença humana existentes. 

4.6 AMBIENTE SONORO 

4.6.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A presente caracterização do estado do local potencialmente afetado pelo Projeto de Expansão da Zona 

industrial de Amoreira da Gândara para o fator ambiental Ruído baseou-se na identificação das fontes de 

ruído existentes na área de projeto em estudo, na identificação dos recetores sensíveis, no estudo do Mapa 

de Ruído do Município da Anadia, no Mapa Estratégico de Ruído da Autoestrada A1, nos dados obtidos 

através de uma campanha de avaliação acústica realizada no âmbito do presente estudo e na modelação do 

campo sonoro. 

4.6.2 ENQUADRAMENTO LEGAL 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro e alterado 

pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, 

estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e 

o bem-estar das populações. 

O RGR aplica-se às atividades ruidosas permanentes e temporárias e a outras fontes de ruído suscetíveis de 

causar incomodidade, sendo assim aplicável, no âmbito deste projeto o artigo 13.º relativo a atividades 

ruidosas permanentes. De acordo com o artigo 13.º 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 de exposição fixados no artigo 

11.º e ao cumprimento do critério de incomodidade. 

Como referido ao longo do presente estudo, o Projeto de Expansão da Zona industrial de Amoreira da 

Gândara localiza-se no município da Anadia, distrito de Aveiro. À data do estudo e de acordo com a 

informação disponível na Direção Geral do Território, o PDM em vigor no município da Anadia encontra-se 
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publicado em Diário da República, desde 21 de agosto de 2015, através do Aviso n.º 9333/2015. A classificação 

acústica está publicada na Planta de Ordenamento – 1.3 – Zonas Sensíveis e Zonas Mistas do PDM de Anadia. 

4.6.3 FONTES EMISSORAS DE RUÍDO 

Na área envolvente ao Projeto de Expansão da Zona industrial de Amoreira da Gândara, as principais fontes 

de ruído estão associadas ao ruído gerado pelas indústrias localizadas na Zona industrial de Amoreira da 

Gândara, das quais se destacam a “Decdecor – The Mannequin Factory”, a “NEXXPRO – Fabricação de 

Capacetes,Lda.”, a “Aluvieira – Alumínios Vieira, Lda”, a “Sucatas Moutinho & Filhos, Lda”, a “CARTIG - 

Cartão e Artigos de Embalagem, Lda” e a “Vidrologic – Gestão de Resíduos e Ambiente, Lda” assim como 

ao tráfego rodoviário a circular nas vias de tráfego da envolvente, nomeadamente a EN333-1, A1, EM603 e a 

via de acesso à rua Campo de Futebol. Na Figura 44 são apresentadas as principais fontes emissoras de ruído 

na envolvente do projeto. 
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Figura 44 - Principais fontes emissoras de ruído 
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4.6.4 RECETORES SENSÍVEIS 

Relativamente à proximidade das povoações à área do projeto, verifica-se a existência de vários aglomerados 

populacionais, que se assumem, neste caso, como os principais recetores sensíveis (Figura 45), com principal 

relevância, dada a proximidade ao projeto e às principais vias de serventia do mesmo, o conjunto de 

habitações adjacentes à N333-1, limite sul/sudoeste da área de projeto, pertencentes à povoação de Cabeço 

e as habitações localizadas 100m a Norte/Noroeste do limite de projeto, junto da rotunda de ligação da Rua 

do Campo de Futebol e a M603. 
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Figura 45 - Recetores sensíveis 
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4.6.5 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO ATUAL 

A caracterização do ambiente sonoro à escala local, isto é, na área envolvente ao Projeto de Expansão da 

Zona industrial de Amoreira da Gândara, foi efetuada por medições de ruído realizadas junto dos recetores 

sensíveis mais próximos e determinação do nível sonoro de longa duração, assim como pela análise do Mapa 

de Ruído Municipal da Anadia. 

4.6.5.1 Avaliação acústica – Medição de ruído ambiente 

A avaliação acústica foi realizada com recurso a medições de ruído e consequente determinação do nível 

sonoro médio de longa duração. A campanha de medições de ruído decorreu entre os dias 6 e 7 de abril de 

2021 e o Relatório de Ensaio é apresentado no Anexo V (Relatório de Ensaio RE 01/11 – 12/20 − 01 – 

ED01/REV00 – Avaliação Acústica no Âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do 

Projeto de Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, abril de 2021, MonitarLab). 

Foram caracterizados os dois recetores sensíveis mais próximos da área de Expansão da Zona Industrial de 

Amoreira da Gândara. A localização geográfica dos locais de medição utilizados para caracterizar os recetores 

sensíveis e os valores dos indicadores de ruído Lden e Ln são apresentados no Quadro 36. A localização 

pormenorizada pode ser consultada no referido Relatório de Ensaio, apresentado no Anexo V (Relatório de 

Ensaio RE 01/11 – 12/20 − 01 – ED01/REV00 – Avaliação Acústica no Âmbito do Procedimento de Avaliação 

de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, abril de 2021, 

MonitarLab). 

Quadro 36 - Indicadores de ruído Lden e Ln determinados junto dos recetores sensíveis 

Designação do local de 

medição 

Classificação de 

zonamento acústico 

Coordenadas 

(PT-TM06/ETRS89) 
Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) 

R1 Mista M: -33409 P: 89432 59 39 

R2 Mista M: -33422 P: 90183 51 42 

Valor limite de exposição para zonas mistas 65 55 

Valor limite de exposição para zonas sensíveis 55 45 

Valor limite de exposição para zonas não definidas 63 53 

 

Os valores dos indicadores de ruído Lden e Ln, determinados nos locais de medição, utilizados para 

caracterizar os recetores sensíveis mais próximos e potencialmente mais expostos ao ruído proveniente do 

Projeto de Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, são inferiores aos valores limite de 

exposição definidos para zonas mistas (Lden – 65 dB(A) e Ln – 55 dB(A)) em ambos os locais de medição, 



 

  

página | 154 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial 
de Amoreira da Gândara 

1097.20 

sendo que no caso do local de medição R2, os resultados obtidos são também inferiores aos valores limite 

de exposição definidos para zonas sensíveis (Lden – 55 dB(A) e Ln – 45 dB(A)). 

Note-se que, à data da realização das medições, o país se encontrava em Estado de Emergência, o que 

condiciona significativamente os níveis de pressão sonora obtidos, em função da redução de tráfego 

rodoviário verificada (principalmente no período noturno). 

4.6.5.2 Mapas de Ruído 

Foram efetuadas analises aos mapas de ruído disponíveis na Agência Portuguesa do Ambiente para a área de 

estudo, nomeadamente o Mapa de Ruído Municipal de Anadia e o Mapa Estratégico de Ruído da Autoestrada 

A1. 

O Mapa de Ruído do Município de Anadia (Resumo Não técnico e Peças Desenhadas Mapas Lden e Ln) foi 

obtido no sítio da internet da Agência Portuguesa do Ambiente 

(https://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MapasRuidoMunicipais/Mapasderuidomuni

cipais_out2020.pdf). 

O Mapa de Ruído do Município da Anadia reporta-se ao ano de 2008 e a análise do seu RNT e das peças 

desenhadas disponíveis permite verificar que no Mapa de Ruído foram consideradas as principais fontes de 

ruído na envolvente do projeto, nomeadamente as vias de tráfego rodoviário A1, EN333-1 e EM603. O Mapa 

de Ruído Municipal apresenta resultados superiores aos medidos, para os indicadores Lden e Ln, quando 

comparados com a avaliação acústica realizada no âmbito do presente estudo. 

Na Figura 46 e Figura 47 são apresentados os extratos do Mapa de Ruído do Município da Anadia referentes 

à área em estudo para o ano de 2008 e para os indicadores Lden e Ln, respetivamente. Através da análise da 

Quadro 37, é possível constatar os níveis sonoros, nos recetores sensíveis potencialmente mais afetados pelo 

ruído proveniente do Projeto, assim como os resultados obtidos na avaliação acústica realizada no âmbito 

do presente estudo. 

Quadro 37 - Valores dos indicadores de ruído Lden e Ln e obtidos no Mapa de Ruído de Anadia e na 

campanha de medição 

Local 

Medição de Ruído Mapa de Ruído 

Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) 

R1 59 39 65-70 55-60 

R2 51 42 60-65 55-60 
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Figura 46 - Extrato do Mapa de Ruído do Município da Anadia, indicador Lden (Sonometria, 2008) com 

sobreposição da área do projeto e dos locais de medição de ruído utilizados na avaliação acústica 

realizada no âmbito do presente EIA 

 

 
Figura 47 - Extrato do Mapa de Ruído do Município da Anadia, indicador Ln (Sonometria, 2008) com 

sobreposição da área do projeto e dos locais de medição de ruído utilizados na avaliação acústica 

realizada no âmbito do presente EIA 
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O Mapa Estratégico de Ruído da Autoestrada A1 (resumo não técnico (RNT) e peças desenhadas Mapas 

Lden e Ln) foi obtido no sítio da internet da Agência Portuguesa do Ambiente 

(https://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MER_GIT_rodo_codigos/MER_GITs_Rod

o_Dezembro2020.pdf. 

O Mapa Estratégico de Ruído da Autoestrada A1 reporta-se ao ano de 2013. Na Figura 48 e Figura 49 são 

apresentados os extratos do Mapa Estratégico de Ruído referentes à área em estudo para o ano de 2013 e 

para os indicadores Lden e Ln, respetivamente. Através da análise do Quadro 38, é possível constatar os 

níveis sonoros provenientes da Autoestrada A1, nos recetores sensíveis potencialmente mais afetados pelo 

ruído proveniente do Projeto, assim como os resultados obtidos na avaliação acústica realizada no âmbito 

do presente estudo. 

Quadro 38 - Valores dos indicadores de ruído Lden e Ln e obtidos no Mapa Estratégico de Ruído da 

Autoestrada A1 e na campanha de medição 

Local 
Medição de Ruído Mapa de Ruído 

Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) 

R1 59 39 50-55 40-45 

R2 51 42 50-55 45-50 

 

 

Figura 48 - Extrato do Mapa Estratégico de Ruído da Autoestrada A1, indicador Lden (dBwave, 2018) 

com sobreposição da área do projeto e dos locais de medição de ruído utilizados na avaliação acústica 

realizada no âmbito do presente EIA 
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Figura 49 - Extrato do Mapa Estratégico de Ruído da Autoestrada A1, indicador Ln (dBwave, 2018) com 

sobreposição da área do projeto e dos locais de medição de ruído utilizados na avaliação acústica 

realizada no âmbito do presente EIA 

 

4.6.6 CONCLUSÃO 

A área envolvente ao Projeto de Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara é caracterizada por 

ser uma zona suburbana, sendo que as principais fontes de ruído estão associadas ao tráfego rodoviário nas 

principais vias de tráfego, nomeadamente a A1, EN333-1, EM603, a via de acesso à rua Campo de Futebol, 

assim como as indústrias pertencentes à Zona Industrial de Amoreira da Gândara. 

De acordo com a avaliação efetuada é possível afirmar que os níveis na envolvente são reduzidos, sendo 

inferiores aos valores limite de exposição definidos para zonas mistas (Lden – 65 dB(A) e Ln – 55 dB(A)) e 

zonas não definidas (Lden – 63 dB(A) e Ln – 53 dB(A)), sendo que no caso do conjunto de recetores 

caracterizados pelo local de medição R2 os valores obtidos são também inferiores para zonas sensíveis (Lden 

– 55 dB(A) e Ln – 45 dB(A)). Na área envolvente ao Projeto de Expansão da Zona Industrial de Amoreira da 

Gândara, verifica-se o cumprimento do artigo 13º do RGR. 

De acordo com a análise ao Mapa de Ruído do Município da Anadia verifica-se que os locais avaliados se 

encontram com níveis de ruído superiores aos determinados por medição, sendo até superiores aos valores 

limite de exposição definidos no Art.º 11 do RGR para zonas mistas, ou seja, existe uma discrepância entre 
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os níveis medidos e a previsão do Mapa de Ruído do Município da Anadia, já expectável pelo facto de, à data 

da realização das medições, o país se encontrar em Estado de Emergência, o que condicionou 

significativamente os níveis de pressão sonora obtidos, em função da redução de tráfego rodoviário verificada 

(principalmente no período noturno). 

No entanto, é possível concluir, Mapa de Ruído do Município da Anadia, que os recetores sensíveis mais 

próximos da área do projeto e potencialmente afetados pela atividade da Zona Industrial de Amoreira da 

Gândara atualmente já possuem um campo sonoro perturbado pelo tráfego a circular nas vias de serventia 

da ZI, com níveis de pressão sonora já inadequados a uma zona classificada como “Zona mista”. 

4.6.7 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DE PROJETO 

O projeto insere-se numa zona cujas principais fontes de ruído na sua envolvente estão associadas às 

atividades industriais Zona Industrial de Amoreira da Gândara e ao tráfego rodoviário a circular nas principais 

vias e a fontes naturais de ruído. Assumindo a não evolução do projeto ir-se-á verificar uma manutenção dos 

níveis de ruído junto dos recetores sensíveis identificados como mais expostos ao ruído, com níveis de 

pressão sonora já inadequados a uma zona classificada como “Zona mista”. 

4.7 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

4.7.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A caracterização dos recursos hídricos (superficiais e subterrâneos) baseou-se em recolha bibliográfica, 

nomeadamente Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis (PGRH4), 

informação cartográfica à escala 1:25 000, fotografias de satélite e, levantamentos de campo. 

4.7.2 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

4.7.2.1 Enquadramento hidrográfico do projeto 

A área de estudo insere-se na Região Hidrográfica dos Rios Vouga, Mondego e Lis (RH4). A Região 

Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis – RH 4, com uma área total de 12 144 km2, 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, conforme Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de 

outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho. Em termos regionais, 
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a área de projeto localiza-se na bacia hidrográfica do rio Vouga e sub-bacia hidrografia do rio Vouga (Figura 

50).  

O rio Vouga nasce na serra da Lapa, a cerca de 930 m de altitude e percorre 148 km até desaguar na Barra 

de Aveiro. A sua bacia hidrográfica, situa-se na zona de transição entre o Norte e o Sul de Portugal, sendo 

limitada pelos paralelos 40º15’ e 40º57’ de latitude Norte e os meridianos 7º33’ e 8º48’ de longitude Oeste. 

É confinada a sul pela Serra do Buçaco, que a separa da bacia do rio Mondego, e a norte pelas serras de 

Leomil, Montemuro, Lapa e Serra de Freita, que a separa da bacia do rio Douro. 
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Figura 50 - Enquadramento hidrográfico de âmbito regional 
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O rio Levira, massa de água mais próxima à área de intervenção, tem um comprimento de 24 km, com 

escoamento de direção sensivelmente de sul para norte, em direção ao rio Cértima, que por sua vez desagua 

no rio Águeda (Pateira de Fermentelos), integrados na bacia hidrográfica do rio Vouga. O rio Levira tem a 

nascente perto da povoação de Levira, que lhe dá o nome, situada na freguesia de Vilarinho do Bairro, no 

concelho de Anadia. Depois de um percurso aproximado de 20 km, no sentido sul-norte, desagua na margem 

esquerda do rio Cértima, junto da povoação de Perres, na freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro.  

De acordo com o Plano de Gestão dos Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e 

Lis – RH4A (APA, 2019) a área de intervenção não se encontra em zona de risco de inundação.  

À escala da área de intervenção, importa referir que a linha de água mais próxima é a ribeira das Hortas, 

sendo que esta apresenta um regime hídrico perene. Existe, dentro da área de intervenção, uma linha de 

água, de menor dimensão, mas que não será afetada pela intervenção, uma vez que está em área ocupada 

pela faixa de gestão de combustível. 

4.7.2.2 Qualidade das águas superficiais 

O quadro legislativo atual, no que diz respeito à qualidade da água, é constituído pelo Decreto-Lei n.º 236/98, 

de 1 de agosto (retificado pela Declaração de Retificação n.º 22-C/98, de 30 de novembro; parcialmente 

revogado pelo Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de setembro, por sua vez revogado pelo Decreto-Lei n.º 

306/2007, de 27 de agosto; parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro e 

Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho que foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 34/2016, de 28 de junho; e 

parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º135/2009, de 3 de junho, entretanto alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 113/2012 de 23 maio), que estabelece as normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade de 

proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos. 

A qualidade das massas de água é, então, avaliada em função do uso a que se destinam, usos que podem ser 

discriminados entre usos primários, prioritários em casos de concorrência de usos em situações de baixa 

disponibilidade hídrica – abastecimento doméstico e industrial, produção de energia e irrigação – e usos 

secundários, dependentes do estatuto de proteção ou condicionamento das mesmas, relacionados com 

atividades de recreio e lazer - como uso balnear, navegação e pesca - e outros como abeberamento animal. 

Não obstante, dever ser assegurada uma qualidade de água mínima para as suas funções básicas e garantir 

condições de salubridade, usos mais sensíveis como consumo humano serão mais restritivos em termos 

parâmetros de qualidade que, por exemplo, para atividades de recreio e lazer. 
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Importa referir que na sequência da Diretiva-Quadro da Água - DQA (Diretiva n.º 2000/60/CEO, transposta 

pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água), os Estados Membros têm a obrigação de classificar 

o estado das massas de água de superfície. Esta classificação final integra a classificação do Estado Ecológico 

e do Estado Químico, sendo que o estado de uma massa de água de superfície é definido em função do pior 

dos dois estados, Ecológico ou Químico. A avaliação do estado das massas de água é, por sua vez examinada, 

no âmbito da revisão dos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica. De acordo com a informação do PGRH4, 

não existe, no rio Levira, estações de monitorização. No que se refere ao seu estado ecológico, observa-se 

nos que o estado/potencial ecológico desta massa de água está classificado como “Bom”, assim como o seu 

estado químico, também com classificação de “Bom”, resultando numa classificação do estado global “bom e 

superior”.  

Como principais fontes poluentes, dada a inserção em meio rural, as principais pressões sobre os recursos 

hídricos da região, estarão relacionados com a atividade agrícola e florestal, mas também o meio urbano e as 

atividades industriais. 

4.7.3 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Os domínios atualmente ocupados pela Zona Industrial de Amoreira da Gândara, assim como os domínios 

referenciados para a sua expansão (aqui designados por AZIAG), inserem-se: 

 na Unidade Hidrogeológica da Orla Ocidental; 

 no sector centro-SE do Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro (O2) – Figura 51; 

 nas proximidades dos Sistemas Aquíferos Quaternário de Aveiro (O1) e Cársico da Bairrada (O3) - 

Figura 52. 
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 Fonte: Adaptado de Plano de Gestão da Região Hidrográfica 4, 2012 

Figura 51 - Enquadramento da Zona Industrial de Amoreira da Gândara e domínios enquadrantes 

(círculo vermelho) no Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro-O2 

 

 
Fonte: Adaptado de Plano de Gestão da Região Hidrográfica 4, 2012 

Figura 52 - Enquadramento da Zona Industrial de Amoreira da Gândara e domínios enquadrantes 

(círculo vermelho) na Unidade Hidrogeológica da Orla Ocidental  

 

O Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro (O2) inclui três unidades/níveis aquíferas principais - duas de 

natureza siliciclástica e uma de natureza carbonatada – com a seguinte sequência descendente: 
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 Grés de Oiã (Arenitos Grosseiros Superiores) + Arenitos Micáceos (equivalente a Grés de 

Furadouro);  

 Calcários Apinhoados da Costa de Arnes (equivalente a Calcários Mamarrosa); 

 Grés de Palhaça (equivalente a Arenitos de Carrascal).  

O Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro (O2) assenta (muro) nas formações margosas e carbonatas pró-

impermeáveis do Jurássico e está coberto (teto) por formações sedimentares detríticas do Cretácico 

superior (Argilas de Arenitos de Aveiro e de Vagos) e do Cenozóico (depósitos plio-quaternários e depósitos 

aluvionares).  

Nas formações cenozóicas evoluem unidades aquíferas maioritariamente freáticas (não-confinadas ou livres) 

de dimensão local. Embora não se insiram dentro dos limites do Sistema Aquífero Quaternário de Aveiro 

(O1), estas unidades aquíferas têm um comportamento hidrogeológico semelhante às que pertencem aquele 

Sistema Aquífero. 

De acordo com o PGRH4-2ºciclo (APA, 2012) o Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro (O2) apresenta 

uma área plana de 893,7 km2 e uma área total de recarga de 55 km2 (Figura 53). 

 

Fonte: Adaptado de Plano de Gestão da Região Hidrográfica 4, 2012 

Figura 53 - Enquadramento da Zona Industrial de Amoreira da Gândara e domínios envolventes 

(círculo vermelho) no mapa das áreas de recarga do Sistema aquífero do Cretácico de Aveiro (O2)  
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De acordo com PGRH4-2ºciclo (2012) a recarga do Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro (O2) ocorre por 

infiltração direta nos locais onde afloram as formações aquíferas cretácicas (Figura 53), atingindo um volume 

de 7,7 hm3/ano.  

No Relatório e na Nota técnica de Azevedo e Dinis (2011 e 2020), que integram os documentos do PPZIAG 

e que podem ser consultados no Anexo II, refere-se a muito provável ocorrência de outros processos de 

recarga aquífera, nomeadamente os seguintes processos indiretos: (1) a partir das formações siliciclásticas 

mais recentes (do Pliocénico ao Holocénico) que cobrem as unidades aquíferas cretácicas e (2) recarga 

aquífera ao longo das fraturas que atravessam os terrenos ocupados pelo Sistema Aquífero Cretácico de 

Aveiro (O2). 

A hidrodinâmica no Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro (O2), nomeadamente no seu sector SE, define-se 

por um fluxo direcionado de SE para NW (Figura 54). 

 

Fonte: Adaptado de Plano de Gestão da Região Hidrográfica 4, 2012 

Figura 54 - Enquadramento da Zona Industrial de Amoreira da Gândara e domínios envolventes 

(círculo vermelho) no mapa piezométrico do Sistema aquífero Cretácico de Aveiro-O2 

 

Na AZIAG e nos domínios envolventes evoluem as seguintes unidades aquíferas:  

 Unidades confinadas e profundas do Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro (O2), nomeadamente as 

unidades superiores de natureza siliciclástica - Grés de Oiã + Arenitos Micáceos; 

 Unidades não-confinadas, pouco profundas, de escala local e implantadas nos depósitos plio-

quaternários - aquíferos freáticos (equivalentes às unidades aquíferas do Sistema Aquífero 
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Quaternário de Aveiro (O1); a unidade aquífera freática que evolui na zona da AZIAG mantêm uma 

relação hidráulica direta com as linhas de água envolventes e situadas a SW e NE; a recarga hídrica 

resulta da infiltração e da transferência de água a partir de linhas de água no período invernal. 

Não existem resultados publicados de análises físico-químicas e químicas de amostras de água colhidas na 

zona em análise, quer das unidades aquíferas mais profundas (do Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro (O2)), 

quer das unidades superiores freáticas. Contudo, tendo em consideração as características hidrogeológicas 

do meio aquífero, assim como o uso e ocupação da superfície local, espera-se a ocorrência de águas pouco 

mineralizadas (condutividade elétrica inferior a 400 µS/cm), com um pH ligeiramente ácido e com uma ligeira 

contaminação em nitrato (características apontadas no PGBH4 (2012 e 2016) para os Sistemas Aquíferos 

Cretácico de Aveiro (O2) e Quaternário de Aveiro (O1)). 

Na AZIAG e nos domínios envolventes (num raio de cerca de 1km) estão implantados furos e poços. Todo 

os 9 furos e poços cadastrados na ARH-Centro, no período de 1994 a 2021, destinam-se a irrigação.  

O nível freático quantificado em abril de 2021, em 2 poços situados a NE da AZIAG situava-se próximo da 

cota 61,0 m. 

4.7.4 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DE PROJETO 

Na ausência do projeto e mantendo-se a situação atual aos níveis hidroclimatológico, topográfico, geológico-

estrutural e de uso e ocupação dos solos, não são expectáveis alterações significativas no enquadramento 

hidrogeológico local e regional e, consequentemente, na evolução quantitativa, qualitativa e na hidrodinâmica 

das massas de água subterrâneas subjacentes à AZIAG e domínios envolventes. 

4.8 SOLO E CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

4.8.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A presente análise efetua a caracterização da situação de referência em termos de solos e capacidade de uso 

do solo da área de intervenção do PPZIAG. 

A caracterização pedológica da área de estudo teve como base de trabalho a Carta de Solos de Portugal, à 

escala 1:1 000 000 (SROA, 1971) e a Carta de Capacidade de Uso do Solo à escala 1:1 000 000 (Atlas do 

Ambiente, 1982).  
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Procede-se de seguida à caracterização dos solos ocorrentes na área de estudo, tendo posteriormente em 

consideração a sua capacidade de uso. 

4.8.2 SOLOS 

A disposição e relação dos diversos constituintes do solo definem o seu tipo, contendo cada unidade 

pedológica (UP) um número variável de camadas sucessivas e de horizontes, com diferentes propriedades 

físicas, químicas e biológicas. 

Na Figura 55 observa-se o enquadramento do projeto na Carta de Solos de Portugal, sendo possível, através 

da sua análise, constatar que em relação ao tipo de solo, a área de intervenção do projeto é constituída, 

grosso modo, por Podzóis Órticos (associados a Cambissolos calcários), que correspondem a solos espessos, 

de textura ligeira do ponto de vista estrutural. Caracterizam-se pela presença de um horizonte de acumulação 

de ferro, alumínio e matérias orgânica, desenvolvendo-se sob formações detríticas arenosas. Apresentam de 

um modo geral, uma permeabilidade média a elevada e pouca capacidade de retenção hídrica. 

A área envolvente da PPZIAG apresenta solos com as mesmas características, sendo de notar: 

 A norte e a este, a existência de cambissolos húmicos (cistos e quartzitos do ordovício); 

 A oeste, a presença de camissolos crómicos; e 

 A sul, a presença de cambissolos cálcicos. 
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Figura 55 - Enquadramento do Projeto na Carta de Solos de Portugal 
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4.8.3 CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS 

A Carta de Capacidade de Uso do Solo na escala 1:1 000 000 (Atlas do Ambiente, 1982), para a região a 

norte do rio Tejo, utiliza a classificação segundo a “Carta de Capacidade de Uso do Solo” do SROA, onde 

os solos são agrupados em três classes, de acordo com as suas características principais: 

 A - Utilização agrícola; 

 C - Utilização agrícola condicionada; 

 F - Utilização não agrícola (florestal). 

O enquadramento do Projeto com a carta de Capacidade de Uso do Solo é apresentado na Figura 56. Através 

da sua análise, é possível verificar que a área de estudo ocupa, na totalidade, solos classificados com classe F, 

ou seja, solos com pouca aptidão para utilização agrícola, mais suscetíveis para ocupação florestal, o que está 

de acordo com a sua ocupação atual. 
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Figura 56 - Enquadramento do Projeto na Carta de Capacidade de Uso do Solo 
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4.8.4 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DE PROJETO 

Do ponto de vista dos solos, considera-se que na ausência do projeto se mantêm as características 

identificadas na situação de referência, a longo prazo, visto não ser previsível a ocorrência de alterações 

topográficas significativas. Importa referir que, a nível evolutivo, as características pedológicas da região 

estarão normalmente dependentes da intensidade de atuação dos fatores de formação dos solos, entre os 

quais se destaca o fator tempo como um dos mais relevantes. 

4.9 OCUPAÇÃO DO SOLO 

4.9.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A caracterização da ocupação do solo teve por base a Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal 

Continental (COS) de 2018 desenvolvido pela Direção Geral do Território (DGT) e os respetivos 

acertos com base nos levantamentos efetuados em campo aquando da visita realizada a 1 de março de 

2021. 

Numa primeira fase foi utilizada a classificação do COS 2018 para a área de estudo. Numa segunda fase 

a pré cartografia foi confirmada através de trabalho de campo. 

As categorias de usos do solo consideradas correspondem à classificação de Nível IV do COS 2018 

(Direção-Geral do Território, 2019) e são descritas no quadro seguinte. 

Quadro 39 - Categorias do uso do solo consideradas 

CATEGORIAS NÍVEL I CATEGORIAS NÍVEL IV DESCRIÇÃO 

Territórios artificiais 

Áreas de estacionamentos e 

logradouros 

Áreas impermeabilizadas com parques de estacionamento 

e logradouros em tecido edificado.  

Rede viária e espaços associados 

Rodovias e espaços associados. Inclui estradas nacionais, 

autoestradas, estações de serviço, áreas de lavagem 

automática, parques de estacionamento associados a 

rodovias fora do tecido edificado, áreas de manobras e 

serviços de manutenção. 

Agricultura Vinhas 
Áreas plantadas com vinha não associada a outro(s) tipo(s) 

de cultura(s). 

Pastagens Pastagens espontâneas 

Zonas de vegetação herbácea em que esta ocupa uma área 

superior ou igual a 25% da superfície e que se desenvolvem 

sem adubação, cultivos, sementeiras ou drenagens. 

Florestas Florestas de outros carvalhos Florestas em que as espécies dominantes são o carvalho-

negral (Quercus pyrenaica), carvalho-alvarinho (Quercus 
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CATEGORIAS NÍVEL I CATEGORIAS NÍVEL IV DESCRIÇÃO 

robur), carvalho-cerquinho (Quercus faginea), ou de outros 

carvalhos (exceto sobreiro e azinheira). 

Florestas de eucalipto 
Florestas em que a espécie dominante é o eucalipto 

(Eucalyptus spp.). 

Florestas de pinheiro-bravo 
Florestas em que a espécie dominante é o pinheiro-bravo 

(Pinus pinaster). 

Matos Matos 

Áreas naturais de vegetação espontânea, pouco ou muito 

densa, em que o coberto arbustivo (e.g., urzes, silvas, 

giestas, tojos, zambujeiro) é superior ou igual a 25%. Inclui 

olivais abandonados se inferior a 45 árvores/ha.  

Espaços descobertos ou 

com pouca vegetação 
Vegetação esparsa 

Áreas em que a superfície com vegetação arbustiva e 

herbácea ocupa uma área superior ou igual a 10% e inferior 

a 25%, e em que a superfície sem vegetação ocupa uma 

área superior ou igual a 75%. Não inclui áreas em que a 

superfície coberta por árvores seja superior ou igual a 

10%. 

Massas de água superficiais Cursos de água naturais Cursos de água naturais, principais e secundários. 

Fonte: Direção-Geral do Território, 2019 

 

4.9.2 RESULTADOS 

Tendo em consideração a metodologia acima descrita foi obtida uma cartografia dos usos do solo na 

área de estudo que é apresentada na Figura 57. 

No Quadro 40 são apresentadas as áreas ocupadas por cada categoria do uso do solo por cada uma das 

áreas de estudo acima descritas. A área de estudo é dominada por vegetação esparsa (39%), seguindo-se as 

florestas de eucalipto (32%) e os matos (18%) (Figura 58). 
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Figura 57 - Carta de Ocupação do Solo 
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Quadro 40 - Área (ha) de cada uma das categorias de uso do solo na área de estudo e percentagens 

de ocupação 

Uso do solo Área % 

Áreas de estacionamentos e logradouros 0,22 0,60 

Rede viária e espaços associados 0,59 1,64 

Vinhas 1,13 3,12 

Pastagens espontâneas 1,02 2,82 

Florestas de outros carvalhos 0,12 0,33 

Florestas de eucalipto 11,62 32,17 

Florestas de pinheiro-bravo 0,92 2,53 

Matos 6,45 17,86 

Vegetação esparsa 14,01 38,80 

Cursos de água naturais 0,05 0,13 

Total 36,11 100 

 

 

Figura 58 - Proporção das categorias do uso do solo na área de estudo 

 

São descritas em seguida as categorias do uso do solo identificadas na área de estudo. 
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Áreas de estacionamentos e logradouros 

Esta categoria de uso do solo engloba as áreas de estacionamento presentes junto na zona industrial 

consolidada existente. 

Rede viária e espaços associados 

Esta classe de uso do solo corresponde às rodovias de acesso à zona industrial consolidada e toda a 

envolvente. 

Vinhas 

Estão presentes na área de estudo duas pequenas manchas de vinha (Fotografia 15) na zona oeste da mesma. 

A área de estudo não se engloba em nenhuma região vinícola demarcada. 

 

Fotografia 15 - Vinha na área de estudo 

 

Pastagens espontâneas 

Esta classe de uso do solo encontra-se pouco representada, correspondendo a área usadas para pastoreio 

extensivo. 
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Florestas de outros carvalhos 

Este uso do solo encontra-se representado por uma única parcela de floresta jovem de carvalho-americano 

(Quercus rubra) (Fotografia 16).  

 

Fotografia 16 - Floresta de carvalho-americano na área de estudo 

 

Florestas de eucalipto 

As florestas de eucalipto são a segunda categoria de uso de solo mais abundante na área de estudo. Estas 

florestas apresentam diversos estádios de maturidade, estando o seu sob coberto ocupado por matos 

rasteiros (Fotografia 17). 

 

Fotografia 17 - Floresta de eucalipto na área de estudo 
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Florestas de pinheiro-bravo 

Existem algumas parcelas de pinhal bravo, dominadas por pinheiros adultos (Fotografia 18) e com o sob 

coberto ocupado por matos esparsos.  

 

Fotografia 18 - Floresta de pinheiro bravo na área de estudo 

 

Matos 

As áreas de matos são ocupadas por Cistus psilosepalus (Fotografia 19). Estão presentes nos matos outras 

espécies arbustivas e de forma pontual espécies arbóreas, tais como pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e sobreiro 

(Quercus suber). 

 

Fotografia 19 - Matos na área de estudo 
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Vegetação esparsa 

Este é o uso do solo mais comum na área de estudo correspondendo a área onde anteriormente ocorreram 

movimentações de terras e onde a vegetação é composta por espécies ruderais e exóticas invasoras que 

crescem de forma pouco densa e descontínua (Fotografia 20). 

 

Fotografia 20 - Vegetação esparsa na área de estudo 

 

Cursos de água naturais 

Esta categoria de uso do solo está representada apenas por uma linha de água de escorrência, de caráter 

sazonal. 

4.9.3 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DE PROJETO 

Na presente secção pretende-se estabelecer a projeção da situação de referência atendendo à evolução do 

estado do ambiente sem a execução do projeto.  

Na sua ausência do projeto é expectável que as áreas com vegetação esparsa que dominam a área de estudo 

evoluam para áreas de matos e/ou florestas de espécies exóticas invasoras. É ainda de prever uma crescente 

diminuição das áreas de pastagens, tendo em consideração a tendência observada na região. Prevê-se que, 

mesmo na ausência do projeto, exista um aumento da área impermeabilizada e um aumento, mesmo que 

pouco acentuado das áreas florestais. 
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4.10  SOCIOECONOMIA 

4.10.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Conhecer a realidade demográfica de um território permite obter uma visão mais ampla da população 

nele residente e, deste modo, incrementar a perceção acerca da estrutura dessa área, bem como acerca 

da multiplicidade das suas interações socioeconómicas. Por conseguinte, pretende-se identificar e 

interpretar as dinâmicas populacionais existentes no concelho de Anadia. 

Para o efeito, é apresentada, em primeiro lugar, uma análise global da distribuição e da evolução da 

população no concelho. Em seguida, é feita a análise, tendo em conta a situação da população ativa face 

ao emprego e ao desemprego. 

A metodologia adotada incidiu assim na análise e tratamento de dados referentes aos censos 1981 (XII 

Recenseamento Geral da População e II Recenseamento Geral da Habitação), censos 1991 (XIII 

Recenseamento Geral da População e III Recenseamento Geral da Habitação), censos 2001 (XIV 

Recenseamento Geral da População e IV Recenseamento Geral da Habitação 2001), censos 2011 (XV 

Recenseamento Geral da População e V Recenseamento Geral da Habitação 2011) e foram ainda 

consultadas as Estimativas Anuais da População Residente divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística 

e através do portal PORDATA, referentes ao período de 2012 a 2019, bem como anos anteriores de 

1995, 2010 e 2005. 

4.10.2 RESULTADOS 

4.10.2.1 População Residente e Densidade Populacional 

Administrativamente, o concelho de Anadia situa-se na Região Centro (NUT II), na Sub-Região de Aveiro 

(NUT III) destacando-se a CCDRC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro) 

e a DRAPC (Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro) enquanto entidades descentralizadas 

da Administração Pública que gerem apoios financeiros. 

Até à reorganização administrativa do território das freguesias em 2013, o concelho de Anadia englobava 

15 freguesias, tendo passado a estar subdividido em 10 freguesias após a reorganização administrativa. 

Como tal, integram atualmente o concelho as freguesias de: Avelãs de Caminho, Avelãs de Cima, Moita, 

Sangalhos, São Lourenço do Bairro, União de Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e 

Ancas, União de Freguesias de Arcos e Mogofores, União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do 

Bairro, Vila Nova de Monsarros e Vilarinho do Bairro. A sede do concelho é a própria cidade de Anadia, 



 

  

página | 180 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial 
de Amoreira da Gândara 

1097.20 

integrada na União de Freguesias de Arcos e Mogofores. Segundo os censos de 2011, o concelho possuía 

29150 habitantes, distribuídos por uma área de 216,65 km², estando o concelho limitado pelas fronteiras 

administrativas dos concelhos de Oliveira do Bairro e Águeda a norte, Mealhada e Cantanhede a sul, 

Mortágua a nascente e também por Cantanhede a poente. No que respeita aos limites administrativos 

distritais faz fronteira a nascente com o distrito de Viseu e Poente com o distrito de Coimbra.  

No aspeto demográfico verifica-se que este é um concelho que tem vindo a apresentar oscilações 

populacionais positivas e negativas, bastando para tal uma análise comparativa entre os censos de 1991, 

2001 e 2011. Pela análise dos dados existentes do decénio intercensitário entre 1991 e 2001, verificamos 

um acréscimo populacional acentuado contabilizando +2646 habitantes; seguindo-se a perda no decénio 

seguinte, entre 2001 e 2011, de -2395 habitantes, saldando-se positivamente no vinténio intercensitário 

em mais 251 habitantes correspondendo no primeiro decénio a uma variação da população de +9,15% e 

no segundo decénio a -7,59%, respetivamente (Figura 59; Quadro 41). Esta dinâmica vem contrariar a 

tendência registada na década anterior e torna o último decénio intercensitário muito afastado da 

realidade da NUT III – Região de Aveiro em que a área de estudo se integra, no qual a variação da 

população tinha sido de +4,19% entre 1991 e 2001, diminuindo para +0.49% entre 2001 e 2011, fixando-

se a NUT III – Região de Aveiro nos 366 925 habitantes e o município de Anadia nos 29 150 habitantes 

(Figura 59; Quadro 41). 

 
Fonte: INE – Censos de 1991, 2001 e 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos  

Figura 59 - Comparação da variação da Densidade Populacional Residente no concelho de Anadia e 

NUT III - Região de Aveiro, entre 1991-2001 e 2001-2011 
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Quadro 41 - População Residente e Variação da População no concelho de Anadia e NUT III - Região 

de Aveiro entre 1991 - 2001 e 2001 - 2011 

TERRITÓRIO 
POPULAÇÃO RESIDENTE VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO 

1991 2001 2011 1991-2001 2001-2011 

Anadia 28899 31545 29150 +9,15% -7,59% 

NUT III – Região de Aveiro 350424 365117 366925 +4,19% +0,49 

Fonte: INE – Censos de 1991, 2001 e 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos  

 

Quanto à população residente e respetiva distribuição espacial, podemos dar como certo o papel 

principal que tem ocupado a sede do concelho com um total de 5532 residentes , de acordo com os 

Censos de 2001, e 5511 residentes, de acordo com os Censos de 2011, o que traduz numa diminuição 

de 21 residentes naquela freguesia e que ao mesmo tempo acompanha a tendência do concelho, ao 

apresentar uma variação negativa da população em -0,38%. Sendo que em 2001 a freguesia de Arcos 

representava 17,54% do total da população residente e em 2011 representava 18,90% do total da 

população residente. Em sintonia com a freguesia de Arcos estavam todas as demais, à exceção da 

freguesia de Avelãs de Caminho que passou dos 1236 residentes em 2001 para os 1252 em 2011, 

traduzindo este aumento numa variação positiva da população em 1,29%, representado 4,24% do total 

de população residente no concelho em 2001 e 4,29% do total de residentes no concelho em 2011. Esta 

freguesia foi então a única que apresentou variação positiva naquele decénio censitário, ainda que pouca 

expressiva, apresentava em 2011 um aumento de 16 residentes (Figura 60). 

Em situação contrária temos todas as restantes freguesias com destaque para Vilarinho do Bairro que 

perdeu 460 residentes, Amoreira da Gândara que perdeu 322 residentes, Vila Nova de Monsarros que 

perdeu 288 residentes, Sangalhos que perdeu 282 residentes, Avelãs de Cima que perdeu 261 residentes 

e Moita que perdeu 249 residentes. Estes valores representam no total da população residente perdas 

de 7,59% entre os Censos de 2001 e de 2011, mas devemos ter em conta que cada uma delas sofreu 

perdas populacionais de -14,27%, -23,35%, -14,40%, -6,48% e -10,67% e -9,11%, respetivamente, sendo 

de especial atenção a freguesia de Vilarinho do Bairro que apresenta a maior perda populacional entre 

aquele decénio intercensitário (Figura 60). 
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Fonte: INE – Censos de 1991, 2001 e 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos  

Figura 60 -  Comparação da população residente no concelho de Anadia por freguesias, segundo os 

resultados definitivos dos Censos de 2001 e 2011 

 

De acordo com as estimativas da PORDATA, a última década apresenta uma tendência de perda de 

população em todo o concelho estimando-se que em 2019 a população residente se tenha cifrado nos 

27278 habitantes, face aos 29150 referidos nos resultados obtidos pelos Censos de 2011, o que traduz 

um saldo negativo de -1872 habitantes, quando ainda faltavam dois anos para a realização dos novos 

Censos de 2021. Este número, ainda que seja o resultado de estimativas entre 2012 e 2019, mostra -nos 

já uma quebra de -6,42% da população residente para o período de 2011 a 2019. Considerando então 

estas estimativas apresentadas pelo INE, verifica-se uma tendência negativa da densidade populacional 

para o período de 2011 a 2019 (Figura 61).  
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Fonte: INE – Censos de 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 e informação 

de estimativas para 2012 a 2019 da Base de Dados Portugal Contemporâneo, PORDATA 

Figura 61 -  População residente estimada desde os valores reais de 2011 aos valores estimados de 2012 

a 2019 no concelho de Anadia 

 

Em 2011 o concelho apresentava uma densidade populacional de 134,38 hab/km² consideravelmente 

superior à média nacional, que se situava nos 114,5 hab/km², e tendo vindo a decrescer para os 125,94 

hab/km² em 2019 (Figura 62). 

A densidade média da população que o concelho apresenta em 2011, contrasta com a realidade 

comparativa que internamente se observa entre as freguesias compostas anteriormente à reorganização 

administrativa de 2013 e que colocam quatro freguesias bem acima da média nacional a saber: Arcos 

com 449,1 hab/km², Mogofores com 385 hab/km², Sangalhos com 240,7 hab/km² e Avelãs de Caminho 

com 194,1 hab/km² (Figura 63). Quanto às quatro freguesias que estavam abaixo da média nacional em 

2011 eram: Avelãs de Cima com 53,8 hab/km², Vila Nova de Monsarros com 72,2 hab/km², Moita com 

72,6 hab/km² e Ancas com 96,7 hab/km². 

Em 2013 com a reorganização administrativa das freguesias, alterou-se a realidade em algumas delas 

passando a média de habitantes por km² a apresentar a seguinte ordem: União de Freguesias de Arcos e 

Mogofores mantêm-se no topo da tabela com 439,9 hab/km², Sangalhos que passa da terceira para a 

segunda posição da tabela mantendo os 240,7 hab/km², a freguesia de Avelãs de Caminho que ocupava a 
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quarta posição sobe também ela um lugar e mantém os 194,1 hab/km², e finalmente a União de Freguesias 

de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro que passa a ocupar a quarta posição com 187,5 hab/km² (Figura 

64). Tal ocorreu não porque estas tenham perdido população de forma considerável, mas porque a 

reorganização administrativa fez aumentar consideravelmente a área da nova freguesia, nomeadamente 

da União de Freguesias de Arcos e Mogofores e da União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do 

Bairro. 

 

Fonte: INE – Censos de 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 e informação 

de estimativas para 2019 da Base de Dados Portugal Contemporâneo, PORDATA 

Figura 62 - Densidade populacional definitiva em 2011, estimada em 2019 no concelho de Anadia e da 

média nacional definitiva em 2011 no concelho de Anadia 
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Fonte: INE – Censos de 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 e informação 

de estimativas para 2013 da Base de Dados Portugal Contemporâneo, PORDATA 

Figura 63 - Densidade populacional estimada acima da média nacional no concelho de Anadia em 2013 

 

Fonte: INE – Censos de 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011  

Figura 64 - Densidade populacional no concelho de Anadia em 2011 
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4.10.2.2 População Residente e Densidade Populacional 

Segundo os dados obtidos através do INE e PORDATA, podemos observar que a taxa bruta de natalidade 

de indivíduos por cada 1000 residentes apresenta no concelho em estudo, uma tendência descendente 

entre 1995 e 2015 mais acentuada que a média nacional, mantendo-se nos 2,0 pontos percentuais que 

os separavam em 1995 para os 2,1 pontos percentuais em 2015, ou seja , que acompanha a evolução 

nacional praticamente ao mesmo nível ainda que a média nacional seja superior à média de Anadia 

(Quadro 42). Este indicador aponta para o facto de a renovação das populações está comprometida e 

põe em causa a respetiva taxa de crescimento natural, uma vez que esta é o resultado direto da subtração 

da taxa de mortalidade à taxa de natalidade, que apresentava em 2015 um valor de -6,5 pontos e que 

mostrava sinais de afastamento à média nacional que em igual período mostra um crescimento natural 

de -2,2 pontos.  

No período de 1996 a 2015, a taxa de mortalidade apresentava uma variação de 20,9 pontos percentuais 

para o concelho de Anadia, contrastando com os -0,9 pontos percentuais para o mesmo período em 

Portugal Continental (Quadro 42). Na realidade, esta cresceu neste concelho dos 10,50% em 1996 para 

os 12,10% em 2010, sofrendo entre 2010 e 2015 uma subida de apenas 0,6% fixando-se nos 12,7% em 

2015. Estes são valores que não seguem a média nacional, já que esta oscilou entre os 10,60% em 1996 

e os 10,00% em 2010, fixando-se novamente 0,50 pontos percentuais acima em 2015 com 10,50%. Estes 

valores serão, no entanto, acentuados e tenderão a ter um crescimento expressivo, se se verificar um 

aumento significativo do índice de envelhecimento. 

Quadro 42 - Taxa de natalidade, taxa de mortalidade e respetiva variação considerando os períodos de 

1995 a 2015 

TERRITÓRIO 
TAXA DE NATALIDADE VARIAÇÃO 

1995-2015 

TAXA DE 

MORTALIDADE VARIAÇÃO 

1996-2015 
1995 2010 2015 1996 2010 2015 

Portugal 10,7 9,6 8,3 -22,4 10,60 10,00 10,50 -0,9 

Anadia 8,7 7,8 6,2 -28,7 10,5 12,1 12,7 +20,5 

Fonte: INE – Censos de 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 e informação 

de estimativas para 2015 da Base de Dados Portugal Contemporâneo, PORDATA 

 

4.10.2.3 Índices de Envelhecimento e Dependência 

O índice de envelhecimento entre 2001 e 2019 apresenta uma variação positiva ainda que se afaste dos 

valores apresentados para a média nacional, sendo de 97,41% para Anadia e de 58,75% para Portugal. 

Este índice é o resultado apurado entre a população com 65 anos de idade ou mais e a população com 
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14 anos de idade ou menos. Quando especificamos o ano de 2011 o valor registado de 181,80% era já 

significativamente mais elevado ao apurado em Portugal de 125,80% (Quadro 43). O envelhecimento da 

população vai refletir-se também no índice de dependência dos idosos que é o total da divisão entre o 

número de indivíduos com 65 ou mais anos de idade pelo número de indivíduos entre os 15 e 64 anos 

de idade. Obviamente estes resultados acabarão por trazer obstáculos e condicionalismos quer ao 

desenvolvimento do território quer ao equilíbrio socioeconómico, quanto mais elevado for. 

Quadro 43 - Índice de envelhecimento e respetiva variação entre 2001 e 2019 para o concelho de 

Anadia 

TERRITÓRIO 
INDICE DE ENVELHECIMENTO VARIAÇÃO 

2001-2019 2001 2011 2019 

Portugal 101,60 125,80 161,30 +58,75% 

Anadia 131,30 181,80 259,20 +97,41% 

Fonte: INE – Censos de 2001 e 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos e informação 

de estimativas para 2019 da Base de Dados PORDATA 

 

4.10.2.4 Estrutura Etária 

Ao analisarmos a Figura 65 e a Figura 66 da estrutura etária da população com base nos Censos de 2011, 

percebemos que 66,19% da população se encontra em idade ativa, correspondendo 52,50% ao grupo 

etário dos 25 a 64 anos de idade e os outros 13,69% ao grupo dos 15 aos 24 anos de idade.  

 

Fonte: INE – Censos de 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 

Figura 65 - Indivíduos residentes por grupos etários no concelho de Anadia em 2011 
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Fonte: INE – Censos de 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 

Figura 66 - Indivíduos residentes por grupos etários no concelho de Anadia em 2011 

 

No entanto, se compararmos os dados obtidos nos Censos de 2011 e os dados de 2019 da PORDATA 

(Figura 67; Figura 68; Figura 69), verificamos que a população até aos 14 anos de idade perdeu 869 

indivíduos, descendo assim dos 12,83% para os 10,52%. O grupo etário dos 15 aos 24 sofreu também 

uma redução de 174 indivíduos descendo assim dos 10,00% para os 10,04% e o grupo etário dos 25 aos 

64 anos de idade, desceu dos 53,52% para os 52,18% sofrendo uma redução de 1370 indivíduos. Em 

sentido contrário, e a fazer prova do aumento do índice de envelhecimento temos o grupo etário com 

65 anos ou mais, que sofre uma subida de 542 indivíduos e aumenta assim dos 23,65% para os 27,26% 

do total de residentes. 

Desta forma conclui-se ainda que se assiste a uma redução significativa do número de crianças e jovens, 

já que assistimos a uma redução de -23,24% no grupo etário de 0 a 14 anos de idade e de -5,97% no 

grupo etário dos 15 aos 24 anos de idade, que acabam por ser desde logo um reflexo da tendência 

decrescente que apresenta a taxa de natalidade como nos mostra o Quadro 42. Quanto ao grupo etário 

dos 25 aos 64 anos de idade recua 8,78% sendo que esta redução é também notada no grupo etário dos 

15 aos 64 anos de idade que perfazem o total da população em idade at iva, e que se vê reduzida em -

8,34%. Em situação contrária e a mostrar o índice de envelhecimento da população, temos o grupo etário 

dos indivíduos com 65 ou mais anos de idade que sofrem um aumento de +7,86%. 
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Fonte: INE – Censos de 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 e informação 

de estimativas para 2019 da Base de Dados Portugal Contemporâneo, PORDATA 

Figura 67 - Número indivíduos residentes por grupos etários no concelho de Anadia em 2011 pelos 

resultados definitivos do INE e em 2019 pelas estimativas da PORDATA 

 

 

Fonte: INE – Censos de 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 e informação 

de estimativas para 2019 da Base de Dados Portugal Contemporâneo, PORDATA 

Figura 68 - Percentagem de indivíduos residentes por grupos etários no concelho de Anadia em 2011 

pelos resultados definitivos do INE e em 2019 pelas estimativas da PORDATA 
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Fonte: INE – Censos de 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 e informação 

de estimativas para 2019 da Base de Dados Portugal Contemporâneo, PORDATA 

Figura 69 - Redução do número de indivíduos residentes por grupos etários no concelho de Anadia em 

2011 segundo os resultados definitivos do INE e em 2019 pelas estimativas da PORDATA 
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envelhecimento da população e do decréscimo da taxa de natalidade, o que não antevê boas perspetivas 

demográficas para o concelho de Anadia no que diz respeito ao seu desenvolvimento já que a diminuição 

da população ativa de forma acentuada compromete o rejuvenescimento da população. 

4.10.2.5 Nível de Instrução 
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escolaridade, 2821 indivíduos com ensino superior representavam 12,79%, enquanto o grupo sem 

escolaridade completa totalizava 3342 indivíduos e corresponde a 11,46% do total de residentes (Figura 
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Considerando analfabeto o indivíduo com 10 ou mais anos de idade que não sabe ler ou escrever, em 

2011 este grupo etário era constituído por 26899 indivíduos e apresentava um total de 1575 analfabetos 

que correspondiam a 448 homens e 1127 mulheres. 

Isto equivale a dizer que o concelho apresentava uma taxa de analfabetismo a rondar os 5,85% deste 

grupo etário e uma população alfabetizada que rondava os 94,15%. Daqueles 5,85% de  analfabetos, 

28,44% correspondiam a indivíduos do sexo masculino e 71,56% correspondiam a indivíduos do sexo 

feminino que se destacava por uma superioridade discriminatória (Figura 71). 

 

Fonte: INE – Censos de 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 

Figura 70 - Níveis de escolaridade nos residentes com +15 anos e por sexo no concelho de Anadia em 

2011 pelos resultados definitivos do INE 
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Fonte: INE – Censos de 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 

Figura 71 - População e analfabetos residentes com idade superior a 10 anos no concelho de Anadia em 

2011 pelos resultados definitivos do INE 
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grupo entre os 20 e os 29 anos de idade sofre também ele uma quebra de 3590 indivíduos para 2239 

que se traduzem numa diminuição de 37,63%. O terceiro grupo, entre os 30 e os 39 anos de idade tem 

também ele uma quebra de 10,04% bem menos acentuada que nos grupos anteriores, mas ainda assim 

perdendo 391 indivíduos, passando dos 3895 para os 3504. Ainda que de forma relativamente l igeira, o 

quarto grupo, entre os 40 e os 49 anos de idade sobe dos 3508 para os 3591 indivíduos, numa subida de 

83 efetivos que corresponde a mais 2,36%. Também o grupo seguinte, entre os 50 e os 59 anos de idade 

apresentam uma subida desta feita já considerável com 459 que significam mais 18,74%, passando dos 

2449 para os 2908 indivíduos. Os dois grupos seguintes, dos 60 aos 69 e dos 70 ou mais anos de idade, 

refletem novamente perdas na população ativa de 34 e 27 respetivamente, dizendo respeito a menos 

3,31% e 17,76%. Em termos percentuais o grupo dos 70 ou mais anos de idade reflete uma diminuição 

bastante considerável.  

No que respeita aos três grupos que integram as idades compreendidas entre os 15 e os 39 anos de 

idade, estes são o reflexo do aumento do índice de envelhecimento da população, do aumento da taxa 

de alfabetização e da taxa de desemprego. 

 

Fonte: INE – Censos de 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011; INE 

– Censos de 2001. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2001 

Figura 72 - Totais da população ativa por grupos etários no concelho de Anadia em 2001 e 2011 

pelos resultados definitivos do INE 
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Fonte: INE – Censos de 2001 e 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 

2001 e Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 

Figura 73 - Totais da população ativa em 2001 e 2011 no concelho de Anadia e por sexo segundo os 

resultados definitivos do INE 

 

 

Fonte: INE – Censos 2001 e 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2001 

e Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 

Figura 74 - Totais da população empregada por  Sectores Económicos, em 2001 e 2011 no 

concelho de Anadia pelos resultados definitivos do INE 
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Quanto aos desempregados, o quadro era o seguinte (Figura 75; Figura 76; Figura 77; Figura 78): em 

2001 o concelho apresentava segundo os Censos uma taxa total de desemprego de 4,73% sendo que 

40,56% correspondia a indivíduos do sexo masculino e 59,44% correspondia a indivíduos do sexo 

feminino.  

Em 2011 o quadro agravou-se passando dos 4,73% para 9,74% do total da população desempregada. 

Destes, 49,09% eram indivíduos do sexo masculino e 50,91% eram indivíduos do sexo feminino. Desde 

logo, a primeira constatação é a de que o sexo feminino, ainda que com um valor residual, é mais atingido 

pelo desemprego que o sexo masculino.  

Segundo os Censos de 2011, tínhamos então 1416 indivíduos desempregados. Destes, o grupo etário 

entre os 15 e os 24 anos de idade cresceu 31,35% face a 2001, tendo passado de um total de 185 para 

243 indivíduos desempregados. O grupo etário dos 25 aos 34 anos de idade cresceu 50,25% de 199 para 

299 indivíduos desempregados. Segue-se o grupo etário dos 35 aos 44 anos de idade com um aumento 

de 87,40% com um aumento de 135 para 253 desempregados. O grupo etário dos 45 aos 54 anos de 

idade foi o que mais aumentou com 321,87% passando dos 96 para os 309 desempregados e o segundo 

grupo com maior aumento de desempregados fixa-se entre os 55 e os 64 anos de idade com um aumento 

de 214,14% passando dos 99 para os 212 desempregados. De referir ainda a pouca expressividade no 

grupo de 65 ou mais anos de idade que apresenta uma diminuição de 100% de desempregados pelo facto 

de apenas existir apenas um indivíduo naquelas circunstancias pelos Censos de 2001.  

Face ao exposto, o total de desempregados em 2001 era de 715 indivíduos, passando para os 1316 em 

2011, o que representa um aumento de 84,06% na taxa de desemprego do concelho. 
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Fonte: INE – Censos de 2001 e 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 

2001 e Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 

Figura 75 - Número total de desempregados por grupos etários, em 2001 e 2011 no concelho de 

Anadia pelos resultados definitivos do INE 

 

 

Fonte: INE – Censos 2001 e 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2001 

e Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 

Figura 76 - Número total de desempregados por grupos etários, em 2001 e 2011 no concelho de 

Anadia pelos resultados definitivos do INE 
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Fonte: INE – Censos de 2001 e 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 

2001 e Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 

Figura 77 - Totais de desempregados em percentagem e por sexo em 2001 e 2011 no concelho de 

Anadia pelos resultados definitivos do INE 

 

 

Fonte: INE – Censos de 2001 e 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 

2001 e Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 

Figura 78 - Crescimento do desemprego em percentagem por grupos etários entre 2001 e 2011 no 

concelho de Anadia pelos resultados definitivos do INE 
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O território em apreço quanto à sua estrutura demográfica, apresenta algumas características próprias 

de territórios de baixa densidade. Pela análise dos resultados supramencionados, evidencia -se uma 

tendência generalizada para, com o evoluir dos anos, vincar ainda mais esta condição. O progressivo 

declínio da taxa de natalidade e, consequentemente, o aumento do envelhecimento populacional, a par 

dos baixos níveis de habilitação e qualificação profissional da generalidade da população, condicionam o 

desenvolvimento sustentável das economias locais, limitado também pela fraca capacidade de atração e 

de fixação de população neste concelho. 

Assim sendo, compreende-se a importância de apostar nas seguintes vertentes: qualificação dos recursos 

humanos, nomeadamente mediante o encorajamento da frequência do ensino técnico especializado; 

melhoria da qualidade da formação profissional, para ir ao encontro das necessidades dos mercados de 

trabalho; estímulo à inserção/integração dos recursos humanos do território nas estruturas empresariais 

existentes e vindouras, contribuindo, deste modo, para colmatar a escassez de quadros intermédios e 

de colaboradores qualificados no mercado de trabalho. 

4.10.2.7 Emprego 

As empresas afiguram-se como o principal promotor de desenvolvimento, pois a vida económica dos 

territórios carece desta importante e necessária relação.  

Para melhor compreendermos os resultados apresentados em seguida importa compreender a 

classificação das Atividades Económicas (CAE) que define os sectores da seguinte forma, sendo que não 

foram considerados aqui o Sector R e o Sector O: 

 Sector A – Agricultura, Produção Animal, Caça e Floresta e Pesca; 

 Sector B – Indústrias Extrativas; 

 Sector C – Indústrias Transformadoras; 

 Sector D – Eletricidade, Gás, Vapor, Água Quente, Fria e Ar Frio; 

 Sector E – Captação, Tratamento e Distribuição de Água; 

 Sector F – Construção; 

 Sector G – Comércio por Grosso e a Retalho; 

 Sector H – Transporte e Armazenagem; 

 Sector I – Alojamento, Restauração e Similares; 

 Sector J – Atividade de Informação e Comunicação; 

 Sector K – Atividades Financeiras e Seguros; 

 Sector L – Atividades Imobiliárias; 
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 Sector M – Atividades de Consultoria, Científicas, Técnicas e Similares; 

 Sector N – Atividades Administrativas e dos Serviços de Apoio; 

 Sector O – Administração Pública, Defesa e Segurança Social; 

 Sector P – Educação; 

 Sector Q – Atividades de Saúde Humana e Apoio Social; 

 Sector R – Atividades Artísticas de Espetáculos, Desportivas e Recreativas; 

 Sector S – Outras Atividades de Serviços. 

Tendo por base a informação disponibilizada na “Base de Dados Portugal Contemporâneo – PORDATA”, o 

número de empresas não financeiras distribuía-se em 2009 da seguinte forma e por sector de atividade 

no concelho de Anadia (Figura 79 e Figura 80): o sector G é aquele com maior expressão, já que engloba 

um total de 830 empresas não financeiras que dizem respeito a 24,58% do tecido empresarial. Segue-se 

o sector F com 488 empresas não financeiras que representa um total de 14,45%; em terceiro, quarto e 

quinto lugar estão os sectores N, C, M e I, que comportam 381, 375, 310 e 214 empresas que 

correspondem, respetivamente,11,28%, 11,11%, 9,18% e a 6,34%.  

Em sentido oposto temos os sectores com menos representação ou até sem expressão significativa face 

ao conjunto global no tecido empresarial do concelho. Desta forma os sectores O e K não constituem 

qualquer elemento por se tratar de atividades financeiras e seguros bem como sector público 

respetivamente. Os sectores B e D com 1 empresa cada o que equivale a 0,03% do total de empresas, 

segue-se o sector E com 4 empresas que representa 0,12% e os sectores H e J com 49 e 25 empresas 

representando cada 1,45% e 0,74% respetivamente. Segue-se o sector L com 55 empresas não financeiras 

correspondendo a 1,63%, o sector R com 62 empresas dizendo respeito a 1,85%, o sector P com 146 

empresas representando 4,33% das empresas não financeiras do concelho, o sector S com 149 empresas 

dizendo respeito a 4,41% e finalmente com 143 empresas cada, temos o sector A e Q que representam 

4,23% cada uma do total de empresas não financeiras do concelho. 
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Fonte: Base de Dados Portugal Contemporâneo, PORDATA, ano de 2009 

Figura 79 - Percentagem de empresas não financeiras por sector de atividade económica e 

percentagem, no concelho de Anadia em 2009 

 

 

Fonte: Base de Dados Portugal Contemporâneo, PORDATA, ano de 2009 

Figura 80 - Empresas não financeiras por sector de atividade económica e totais, no concelho de 

Anadia em 2009 
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Tendo ainda por base a informação disponibilizada na “Base de Dados Portugal Contemporâneo – 

PORDATA”, o número de empresas não financeiras distribuía-se em 2018 da seguinte forma e por sector 

de atividade no concelho de Anadia (Figura 81 e Figura 82): o sector A representava 693 empresas não 

financeiras para um total de 18,40%, seguido do sector G com 621 empresas para um total de 16,60%. 

Segue-se o sector N com 434 empresas representando 11,50% e o sector C com 390 empresas 

representando um total de 10,36%, em quinto lugar segue-se o sector F com 338 empresas respeitando 

a 8,90% e em sexto lugar muito próximo o sector M com 316 empresas que dizem respeito a 8,30% do 

total. Em sétimo e oitavo lugar seguem-se os sectores Q e I com 213 e 209 empresas respetivamente 

para 6,10% e 5,50% do total de empresas.  

Em sentido oposto, tínhamos em 2018 o sector B que se mantinha com uma empresa dizendo respeito 

a 0,03%, o sector E com 6 empresas e 0,77% do total, o sector J com 32 empresas num total de 0,80%, 

o sector H com 38 e um total de 1,00%, o sector D com 46 empresas representando 1,20% do total de 

empresas, o sector L e R com 75 empresas cada para 1,90% respetivamente, seguido do sector P com 

124 empresas para um total de 3,20% das empresas não financeiras do concelho e finalmente o sector S 

com 138 representando 3,60% do total de empresas não financeiras. Quanto aos sectores K e O, os 

mesmos não apresentam qualquer valor por não se enquadrarem neste tipo de empresas não financeiras.  

 

Fonte: Base de Dados Portugal Contemporâneo, PORDATA, ano de 2018 

Figura 81 - Percentagem de empresas não financeiras por sector de atividade económica e 

percentagem, no concelho de Anadia em 2018 
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Fonte: Base de Dados Portugal Contemporâneo, PORDATA, ano de 2018  

Figura 82 - Empresas não financeiras por sector de atividade económica e totais, no concelho de 

Anadia em 2018 

 

Desta forma verificamos uma ligeira oscilação na dinâmica empresarial não financeira, que entre 2009 e 

2018 subiu de um total de 3376 para 3767 (Figura 83), onde podemos constatar que os sectores que 

mais cresceram no concelho, foram o sector A de forma bastante expressiva passando das 143 para as 

693 o que traduz um aumento de 550 empresas não financeiras, o sector Q com um aumento de 88 

passando de 143 para 231 empresas, o sector N subiu 53 empresas passando das 381 em 2009 para as 

434 em 2018, o sector D subiu 45 empresas passando de 1 para 46 e o sector P sobe 22 empresas 

passando de 146 para 124 empresas não financeiras. Ao contrário, nos sectores com mais perda do 

número de empresas não financeiras no concelho, temos o sector G que perde 209 passando de 830 

para 621, segue-se o sector F que perde 110 empresas passando de 488 para 338, os sectores H e F que 

perdem cada um 11 empresas passando de 49 para 38 e de 149 para 138 respetivamente.  

Quanto aos restantes sectores, o B manteve-se inalterado, o C ganhou 15 empresas, o E ganhou 2 

empresas, o I perdeu 5 empresas, o J subiu 7, o L subiu 20, o M subiu 6, e finalmente o R subiu 13 

empresas não financeiras. Quanto aos sectores K e O, verifica-se o anteriormente mencionado. 
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Fonte: Base de Dados Portugal Contemporâneo, PORDATA, anos de 2009 e 2018 

Figura 83 - Total de empresas não financeiras no concelho de Anadia em 2009 e 2018 

 

O Quadro 44 e Quadro 45 representam dados estimados pela PORDATA para comparar médias entre 

o concelho de Anadia e Portugal Continental. Assim, podemos ver que o número médio de empresas 

por km² em Portugal Continental apresenta entre 2012 e 2018 um crescimento que se mantém 

praticamente constante, de 0,6, 0,8 e 0,9 pontos percentuais, respetivamente. Relativamente ao concelho 

de Anadia verificam-se todos os anos valores acima da média nacional com subidas de 2,6, 0,5 e 0,4 

pontos percentuais, respetivamente. Estes valores estão ligeiramente acima da média nacional com 

especial nota a partir de 2016 com um aumento de 3,5 pontos percentuais relativamente à média 

nacional. 

Relativamente ao número médio de empresas por cada 100 habitantes, também aqui o concelho de 

Anadia apresenta um crescimento relativo e segue também os padrões dos números médios nacionais, 

e sempre acima dessas médias. 

No que diz respeito ao número de empresas por escalão de pessoal ao serviço, o número de empresas 

que tinham ao seu serviço menos de 10 trabalhadores fixava-se nas 3234 empresas em 2009 subindo 
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2018; 12 empresas tinham ao seu serviço 50 a 249 trabalhadores em 2009 descendo para 8 em 2018 e 

apenas 2 empresas tinham ao seu serviço 250 ou mais trabalhadores mantendo-se o mesmo numero em 

2018 (Quadro 46). 

Quadro 44 - Número médio de empresas não financeiras por km², em Portugal e no concelho de 

Anadia em 2012, 2014, 2016 e 2018 

TERRITÓRIO 
NÚMERO MÉDIO DE EMPRESAS POR KM² 

2012 2014 2016 2018 

Portugal 11,6 12,2 13,0 13,9 

Anadia 13,92 16,5 17,0 17,4 

Fonte: Dados Portugal Contemporâneo, PORDATA, anos de 2012, 2014, 2016 e 2018 

 

Quadro 45 - Número médio de empresas não financeiras por cada 100 habitantes em Portugal e no 

concelho de Anadia nos anos de 2012, 2014, 2016 e 2018 

TERRITÓRIO 
NÚMERO MÉDIO DE EMPRESAS POR 100 HABITANTES 

2012 2014 2016 2018 

Portugal 10,1 10,8 11,6 12.4 

Anadia 10,4 12.7 13.2 13.7 

Fonte: Dados Portugal Contemporâneo, PORDATA, anos de 2012, 2014, 2016 e 2018 

 

Quadro 46 - Número de empresas não financeiras por escalão de pessoal ao serviço em 2009, no 

concelho de Anadia em 2018 

TERRITÓRIO 

NÚMERO MÉDIO DE EMPRESAS POR 100 HABITANTES 

Até 10 

trabalhadores 

11-19 

trabalhadores 

20-49 

trabalhadores 

50-249 

trabalhadores 

>250 

trabalhadores 

Anadia 2009 3234 82 46 12 2 

Anadia 2018 3639 67 51 8 2 

Fonte: Dados Portugal Contemporâneo, PORDATA, ano de 2018 

 

4.10.2.8 Acessibilidades 

A envolvente da Zona Industrial de Amoreira da Gândara é servida por várias infraestruturas rodoviárias 

(Figura 84). 

O facto do concelho de Anadia se encontrar localizado no Litoral Centro e estar próximo do grande 

terminal dos eixos de ligação a Espanha e à Europa, o eixo Aveiro / Vilar Formoso / Salamanca, traz ao 

território um enorme potencial de oportunidades que urge aproveitar. 
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A região é assim servida pela Auto Estrada 25 que Liga Aveiro a Vilar Formoso, A Auto Estrada 1 que 

liga Lisboa ao Porto, a Auto Estrada 17 que liga a Marinha Grande a Aveiro e a Auto Estrada 14 que liga 

Coimbra à Figueira da Foz, todas elas a uma distância de pouco mais de 15 minutos. A Estrada Nacional 

1 / Itinerário Complementar 2 torna-se o principal eixo rodoviário que liga o concelho ao seu exterior 

tornando-se o principal acesso á cidade de Coimbra a uma distância temporal de aproximadamente 20 

minutos e ligando também com às Autos Estradas referidas. A rede viária torna-se essencial para o 

desenvolvimento do concelho e para o tornar estratégico já que fazem encurtar distâncias com qualquer 

plataforma logística e transporte marítimo ou aéreo, no caso específico dos Portos Marítimos de Aveiro 

e Leixões e do Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro no Porto, e também em Espanha, bem 

como importantes ligações aéreas regionais como são os casos dos Aeródromos Municipais de Aveiro, 

Coimbra, Figueira da Foz, Viseu, Lousã Leiria e Águeda. 

A região é ainda servida por outros Itinerários Complementares como o IC1 a poente, o IC35 mais a 

norte, o IC3 / IP3 a sul e o IC6 e IC12 que se prevê venha a construir-se como Auto Estrada AE35 a 

nascente, formando um conjunto de vias rodoviárias complementares que facilitam a entrada e saída da 

região de forma mais fluída.   

A Estrada Nacional 234 (EN234) foi durante muitos anos conhecida como a Estrada do Luso estendia-

se de Mira a Mangualde formando a famosa Rota do Dão. Em 2000 o Plano Rodoviário Nacional passou 

a considerar que apenas ligaria Mira a Santa Comba Dão, ficando o restante troço até Mangualde com 

traçado de Auto Estrada sem portagem.  Esta nacional possibilita a ligação aos concelhos de Luso e 

Cantanhede, mas com algumas debilidades principalmente ao nível do traçado o que obviamente podem 

trazer fragilidades ao nível da posição geoestratégica do concelho, ficando ainda a nota da importância 

que tem a construção do Nó de Ligação da Auto Estrada 1 nas proximidades da freguesia de Amoreira 

da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas, à qual a é contigua a Zona Industrial de Amoreira da Gândara e 

que tornaria este empreendimento industrial e todo o concelho de Anadia dotado de um ponto forte na 

estratégia do seu desenvolvimento.  

São ainda de referir as Redes Ferroviárias que atravessam a região e que fazem a ligação ao concelho 

através dos Itinerários Complementares e Estradas Nacionais referidas. 
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Figura 84 - Acessibilidades à zona industrial de Amoreira da Gândara 
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4.10.3 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DE PROJETO 

Na ausência do projeto, a evolução das condições atuais desta área geográfica depende de vários fatores, 

que se tornam obviamente difíceis de controlar quer de controlar quer de prever, devido às rápidas 

alterações de dinâmicas macroeconómicas e da capacidade dos municípios em influenciar a captação de 

investimentos, encontrando-se muito dependente dos instrumentos de gestão territorial em vigor, 

nomeadamente do Plano Diretor Municipal. 

Na área de consolidação da Zona de Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara e sua 

envolvente, o PDM centra as estratégias de desenvolvimento desse território na promoção das atividades 

empresariais e industriais, mas também na qualificação do solo rural. Ainda assim e quanto à área 

correspondente à expansão, é de referir que face às estratégias preconizadas pelo PDM, considera-se 

que esta será sempre ocupada. 

A não concretização do projeto condicionará a instalação de investimentos e reduzirá a dinâmica 

económica da atual Zona Industrial e consequentemente originará um impacte negativo muito elevado 

para as empresas aí instaladas e para aquelas que se perfilam ou queiram vir a instalar já que se constitui rá 

como um reverso sem precedentes para o investimento estimado de 6 345 000 milhões de euros. 

4.11  SAÚDE HUMANA 

4.11.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social e não somente ausência de afeções e enfermidades”. É, desta forma, um bem de todos, um direito 

social, inerente à condição de cidadania, que deve ser assegurado sem distinção de raça, de religião, ideologia 

política ou condição socioeconómica. 

Na presente secção apresenta-se o fator “Saúde Humana”, enquanto fator ambiental distinto e autónomo, 

sendo a caracterização da situação atual do território a este nível feita com base no Perfil Local de Saúde 

(PeLS) de 2017, publicado em 2019, o mais recente disponível, desenvolvido pelo Sistema Nacional de Saúde. 

O objetivo desta ferramenta prende-se com constituir-se como “um instrumento de apoio à tomada de 

decisão técnica, político / estratégica e organizacional, ao nível local (Agrupamentos de Centros de Saúde – 

ACeS/Unidades Locais de Saúde – ULS), sendo uma ferramenta virada para a ação, no sentido da melhoria 

da saúde das populações e redução das desigualdades em saúde”.  
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Posteriormente é efetuada uma análise da influência do ruído e qualidade do ar na Saúde Humana, pela 

relevância que estes aspetos têm para o projeto, em todas as suas fases de avaliação. 

4.11.2 VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO 

Em termos de Saúde Humana, são considerados grupos vulneráveis as pessoas nas seguintes condições: 

 Crianças; 

 Idosos com idade superior a 65 anos (no domicílio ou lares);  

 Indivíduos com doenças crónicas (doenças cardíacas, respiratórias, renais, diabetes e alcoolismo), 

com obesidade e os imunodeprimidos. 

Os dados mais recentes disponíveis no INE, relativos ao ano de 2019, permitem analisar a estrutura etária 

da população residente no concelho onde o projeto está inserido, verificando-se que cerca de 38% da 

população residente no concelho de Anadia pode ser considerada população vulnerável, uma vez que cerca 

de 11% da população residente pertence à faixa etária 0-14 anos e cerca de 27% tem mais de 65 anos. 

4.11.3 ENQUADRAMENTO DA SAÚDE NA REGIÃO 

O concelho de Anadia insere-se no Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga (ACeS Baixo Vouga), 

sob a tutela da Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro), pelo que se analisa o respetivo 

PeLS. 

O quadro seguinte reúne as características de cada agrupamento, nomeadamente através dos dados relativos 

à população residente, índice de envelhecimento (nº de idosos por cada 100 jovens), índice de dependência 

de idosos (relação entre a população idosa e a população em idade ativa) e índice de dependência de jovens 

(relação entre a população jovem e a população em idade ativa). 

Quadro 47 - Características do ACeS onde o projeto se insere 

ACeS 

População 

Residente 

(Hab.) 

Índice de 

Envelhecimento 

Índice de 

dependência de 

idosos 

Índice de 

dependência 

de jovens 

Esperança 

média de 

vida 

Continente 9 792 797 158,3 33,9 21,4 81,5 

ARS Centro 1 663 772 201,6 38,4 19,1 81,7 

ACeS Baixo Vouga 363 095 160,8 31,9 19,8 81,5 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2019 – ACeS Baixo Vouga 
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No ano em análise, o ACeS Baixo Vouga abrangia uma população residente de 363 095 habitantes, 

representando cerca de 22% da população da região do Centro. A análise dos dados permite constatar que 

a região do ACeS Baixo Vouga apresenta um índice de envelhecimento consideravelmente inferior ao da 

região e próximo do Continente, assim como um menor índice de dependência de idosos e um índice de 

dependência de jovens superior ao da região e inferior ao do Continente. No que respeita à esperança média 

de vida da ACeS Baixo Vouga, esta é semelhante à da região do Norte e do Continente. 

Segundo o Perfil de Saúde de Portugal (2019), redigido pela Comissão Europeia, e com base nas estimativas 

do Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), no ano de 2017 a esperança média de vida de Portugal 

(81,6) era superior à média da União Europeia (80,9) e afirmava que um terço das mortes em Portugal 

estavam atribuídas a fatores de risco comportamentais, nomeadamente: 

 Tabagismo; 

 Consumo de álcool; 

 Hábitos alimentares; 

 Inatividade física. 

No que respeita aos determinantes de saúde identificados anteriormente, quando expressos por inscritos 

por diagnóstico ativo nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), e no que respeita aos diagnósticos mais 

comuns, é possível observar no Quadro 48 a percentagem de inscritos para cada uma das unidades em análise. 

Quadro 48 - Proporção de inscritos nos Cuidados de Saúde Primários por diagnóstico ativo (dados 

relativos a dezembro de 2018) 

Diagnóstico ativo Continente ARS Centro ACeS Baixo Vouga 

Excesso de peso 6,4 11,1 12,9 

Abuso do tabaco 10,4 9,2 11,6 

Abuso crónico do álcool 1,4 1,6  1,5 

Abuso de drogas 0,5 0,4 0,5 

Alteração no metabolismo dos lípidos 21,3 22,0 28,6 

Hipertensão 22,2 24,7 22,7 

Perturbações depressivas 10,4 15,8 13,1 

Obesidade 8,0 10,2 12,3 

Diabetes 7,8 8,8 8,4 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2019 – ACeS Baixo Vouga 

 

Analisando os dados apresentados, é possível constatar que, de forma global, verifica-se na região do Centro, 

incluindo no ACeS Baixo Vouga, uma tendência para um estilo de vida menos saudável, traduzido por uma 

maior proporção de inscritos para a generalidade dos diagnósticos, quando comparado com os dados do 
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Continente. Importa referir, também, que as doenças mais comuns não têm uma relação direta com a 

tipologia de projeto em análise no presente EIA nem com as suas incidências. 

Nos determinantes de saúde analisados, os diagnósticos ativos que afetam maior proporção de utentes dos 

CSP no ACeS Baixo Vouga são o excesso de peso (12,9% inscritos), o abuso do tabaco (11,6% inscritos) e 

ambos com valores superiores à região e ao continente. O abuso crónico do álcool e o abuso de drogas 

assume um valor próximo da região e do continente. 

Na Figura 85 estão resumidas as principais causas de morte por grupo etário, no triénio 2012-2014, para o 

ACeS Baixo Vouga. 

 
Fonte: Perfil Local de Saúde 2019 – ACeS Baixo Vouga 

Figura 85 - Mortalidade proporcional no ACeS Baixo Vouga 

 

Pela sua análise, verifica-se que as causas de morte identificadas para jovens com idades inferiores a 14 anos 

estão relacionadas com a categoria “Outras causas”, tumores malignos, afeções no período perinatal, doenças 

do sistema nervoso, doenças do aparelho circulatório e causas externas. Por sua vez, os adultos com mais 

de 65 anos apresentam tumores malignos, doenças do aparelho circulatório e respiratório como as causas 

de morte a que corresponde uma maior proporção de óbitos. Embora com menor representatividade, é 

possível identificar outras causas de morte para este grupo etário, como doenças endócrinas, Sinais, Sintomas 

e Achados (SSA) não classificados, doenças do aparelho digestivo, doenças do aparelho geniturinário e 

doenças do sistema nervoso. 
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Uma vez que a probabilidade de morrer aumenta com a idade, recorre-se à Taxa de Mortalidade Padronizada 

pela idade (TMP) para retirar (ou atenuar) esse efeito e obter um valor único, que permita a comparação de 

diferentes populações com estruturas etárias distintas. Para este efeito, apresenta-se no quadro seguinte a 

evolução da TMP no triénio 2012-2014, para indivíduos com menos de 75 anos. 

Quadro 49 - Taxa de Mortalidade Padronizada pela idade para o triénio 2012-2014 

Grandes grupos e causas de morte Continente ARS Centro ACeS Baixo Vouga 

Todas as causas de morte 344,7 331,0 332,2 

Algumas doenças infeciosas e parasitárias 

    Tuberculose 

    VIH/SIDA 

10,4 

0,9 

4,5 

7,6 

0,7 

1,9 

7,0 

0,6 

1,6 

Tumores malignos 

    Do lábio, cavidade bucal e faringe 

    Do esófago 

    Do estomago 

    Do cólon 

    Da junção rectossigmoideia, reto, ânus e canal anal 

    Do fígado e vias biliares intra-hepáticas 

    Do pâncreas 

    Da laringe, tranqueia, brônquios e pulmões 

    Melanoma maligno da pele 

    Do rim, exceto pelve renal 

    Da bexiga 

    Do tecido linfático e hematopoético 

137,0 

5,4 

4,1 

12,1 

12,2 

5,5 

6,3 

7,0 

28,4 

1,6 

2,0 

3,3 

10,4 

125,1 

6,0 

3,9 

10,4 

12,3 

5,3 

6,2 

6,8 

21,1 

1,1 

1,6 

2,9 

10,0 

128,2 

6,3 

5,2 

12,0 

13,0 

4,5 

5,6 

6,7 

23,0 

1,3 

1,5 

2,8 

10,9 

Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos 1,1 1,4 0,6 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 

    Diabetes Mellitus 

14,4 

10,9 

13,9 

9,7 

15,4 

11,2 

Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos 

sentidos 

9,6 10,0 9,1 

Doenças do aparelho circulatório 

    Doenças isquémicas do coração 

    Outras doenças cardíacas 

    Doenças cerebrovasculares 

66,6 

21,9 

9,0 

24,1 

59,4 

15,8 

10,6 

23,0 

63,7 

17,2 

9,2 

26,5 

Doenças do aparelho respiratório 

    Pneumonia  

    Doenças crónicas das vias aéreas inferiores 

19,4 

7,6 

5,5 

18,6 

8,7 

4,2 

18,3 

8,8 

3,5 

Doenças do aparelho digestivo 

    Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose) 

19,8 

10,0 

21,7 

12,7 

19,9 

11,0 

Doenças do sistema osteomuscular/ tecido 

conjuntivo 

1,6 1,6 1,2 

Doenças do aparelho geniturinário 

    Doenças do rim e ureter 

4,1 

2,5 

4,2 

2,8 

4,2 

3,0 

Algumas afeções originadas no período perinatal 2,0 2,0 1,7 
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Grandes grupos e causas de morte Continente ARS Centro ACeS Baixo Vouga 

Sintomas, sinais e achados anormais não 

classificados 

27,1 28,4 30,3 

Causas externas 

    Acidentes de transporte 

    Quedas acidentais 

    Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente 

    Lesões (ignora-se se foram acidentais ou 

intencionalmente infligidas 

25,6 

6,3 

1,7 

8,5 

3,8 

31,0 

8,4 

2,4 

8,8 

5,4 

26,3 

6,7 

2,9 

7,0 

4,7 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2019 – ACeS Baixo Vouga 

 

A análise da TMP permite verificar que para o triénio em questão, a região do Centro apresenta valores 

inferiores ao continente com significância estatística no valor relativo a todas as causas de morte, e com 

menos evidência nas seguintes causas: algumas doenças infeciosas e parasitárias, nomeadamente tuberculose 

e VIH/sida, os tumores malignos (total), nomeadamente tumor maligno do estômago, tumor maligno da 

laringe, traqueia, brônquios e pulmões e tumor maligno da pele, as doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas, nomeadamente a diabetes Mellitus, as doenças do aparelho circulatório, nomeadamente doenças 

isquémicas do coração e as doenças do aparelho respiratório, nomeadamente doenças crónicas das vias 

aéreas inferiores. Pela negativa, com uma maior mortalidade na região, destacam-se as seguintes causas: as 

doenças do aparelho circulatório, nomeadamente outras doenças cardíacas, as doenças do aparelho 

respiratório, nomeadamente pneumonia, as doenças do aparelho digestivo (total), nomeadamente doenças 

crónicas do fígado (inclui cirrose) e as causas externas (total), nomeadamente acidentes de transporte, quedas 

acidentais e lesões (ignora-se se foram acidentais ou intencionais infligidas). 

No que se refere ao ACeS Baixo Vouga, da análise comparativamente com a região, observa-se uma oscilação 

negativa (menor mortalidade) com significância estatística para as causas externas (total) e uma oscilação 

positiva (maior mortalidade) com significância estatística para as doenças cerebrovasculares. 

A capacidade de resposta dos serviços de saúde à população pode avaliar-se tendo em conta fatores como 

o tipo e número de equipamentos de saúde (centros de saúde e hospitais), o número de profissionais de 

saúde (médicos e enfermeiros) e o número de consultas médicas registadas ao nível dos centros de saúde. 

Dados do Anuário Estatístico da Região do Centro mais recente, publicado pelo Instituto Nacional de 

Estatística em dezembro de 2019 referem que, em 2017, existia no concelho de Anadia um Hospital Privado. 

Na região do Centro existia um total de 57 hospitais, 34 sob a administração pública ou parcerias público-

privadas e 23 sob administração privada.  
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No concelho de Anadia localiza-se a clínica privada de saúde, Ibervita, assim como o Hospital José Luciano 

Castro da Santa Casa da Misericórdia de Anadia e o Hospital Misericórdia Sangalhos – Centro Hospitalar 

Baixo Vouga que são também os hospitais mais próximos à área de estudo. 

O concelho de Anadia é servido pelo Centro de Saúde de Anadia, que se subdivide nas seguintes unidades: 

 Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Anadia I; 

 Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Anadia II; 

 Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Anadia III; 

 Unidade de Cuidados na Comunidade de Anadia. 

A Zona Industrial de Amoreira da Gândara localiza-se próximo da Unidade de Saúde de Prestação de 

Cuidados Primários II em Amoreira da Gândara, assim como da Farmácia. 

No que respeita ao número de profissionais disponíveis, apresenta-se no quadro seguinte a informação 

disponibilizada pelo INE, para o ano de 2019, o mais recente disponível. 

Quadro 50 - Nº de profissionais de saúde disponíveis para a população da área de estudo (2019)  

Profissionais de Saúde Continente Região do Centro Anadia 

Enfermeiros(as) por 1000 habitantes (N.º) 7,3 7,5 3,9 

Médicos(as) por 1000 habitantes (N.º) 5,5 5,1 3,4 

Fonte: Enfermeiras/os por 1000 habitantes (N.º) por Local de trabalho (NUTS - 2013), Anual (INE 2021); Médicas/os por 1000 

habitantes (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual (INE 2021) 

 

Verifica-se, assim, que existe uma disparidade significativa da disponibilidade de profissionais de saúde no 

concelho em que a área de estudo se insere para responder às necessidades dos utentes, importando notar 

que Anadia apresenta valores consideravelmente inferiores, tanto quando comparado com a região do 

Centro, como quando comparado com os valores do continente. 

No que refere ao número de consultas realizadas no Centro de Saúde de Anadia, verifica-se que no ano de 

2012 (dados mais recentes disponíveis no INE) foram realizadas 113 846 consultas médicas, das quais 88% 

(99 851) correspondem a consultas de medicina geral e familiar, como é comum nesta tipologia de 

equipamentos de saúde. Foram também realizadas consultas das especialidades Saúde do recém-nascido, da 

criança e do adolescente (7 797), Planeamento familiar (4 187), Saúde materna (1 560) e outras especialidades 

(451). 
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4.11.4 INFLUÊNCIA DO RUÍDO NA SAÚDE HUMANA 

O ruído é constituído por sons que causam desconforto e incómodo nos recetores e a sua relação com a 

saúde humana pode ser escrita através de mecanismos fisiológicos, podendo este fator ambiental afetar o 

bem-estar físico, mental e social da população. A exposição ao ruído ambiente excessivo pode conduzir a 

perturbações do sono, irritabilidade, stress e aumento da tensão arterial e, quando as perturba. Ao longo de 

um período prolongado de exposição estes efeitos podem, por sua vez aumentar o risco de doenças 

cardiovasculares, distúrbios psiquiátricos, reduzir o desempenho e provocar alterações comportamentais. 

Com vista à salvaguarda da saúde humana e do bem-estar das populações, em 2007 foi publicado, em Diário 

da República, o Regulamento Geral de Ruído (RGR), Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que estabelece 

o regime de prevenção e controlo da poluição sonora e estabelece valores limite de exposição sonora (VLE). 

No entanto, estes são superiores aos valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para 

garantia da saúde da população exposta ao ruído. 

Em 2009, a OMS identificou os efeitos adversos que a exposição média anual da população a diferentes níveis 

de ruído (Ln), no período noturno, pode ter sobre a saúde da população afetada, importando considerar: 

 Até 30 dB: sem efeitos adversos observados; 

 Entre os 30 e os 40 dB: podem surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis. 

Considera-se, mesmo nos casos mais críticos que os efeitos sobre a população afetada são modestos; 

 Entre os 40 e os 55 dB: pode ter efeitos adversos sobre a saúde humana, prevendo-se a adaptação 

da população de modo a lidar com a gama de valores registada, sendo que grupos mais vulneráveis 

são mais severamente afetados; 

 Superior a 55 dB: indicadores de uma situação de perigo de saúde pública, numa condição onde 

efeitos adversos para a saúde são frequentes, verificando-se um incómodo elevado e distúrbios do 

sono.  

No documento Environmental Noise Guidelines for the European Region, publicado pela OMS em 2018, são 

estabelecidos os seguintes níveis de exposição da população ao ruído produzido por tráfego rodoviário, que 

se pode considerar como a fonte emissora de ruído predominante na área envolvente do Projeto: 

 Período noturno - 45 dB (Ln): este valor tem por base o facto de 3% dos participantes nos estudos 

realizados terem apresentado perturbações no sono a níveis de ruído 45,4 dB (Ln); 

 Período diurno-entardecer-noturno - 53 dB (Lden): os estudos demonstraram que para níveis de 

ruído superiores a 59,3 dB (Lden), verifica-se um aumento de risco relevante de 5% na incidência de 
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doença cardiovascular e uma prevalência de população altamente perturbada para níveis de ruído de 

53,3 dB (Lden). 

No âmbito do descritor do ruído foram caracterizados os dois recetores sensíveis mais próximos da área de 

Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara. 

De seguida são sistematizados os resultados e comparados com os valores recomendados pela OMS.  

Quadro 51 - Principais efeitos da exposição da população aos níveis de ruído monitorizados  

Recetor 
Ln dB 

(A) 

Lden dB 

(A) 
Principais efeitos da exposição ao ruído 

R1 39 59 

O valor Lden é superior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído 

rodoviário (53 dB), contudo os valores são inferiores a 59,3 dB(A) a partir do qual se 

verifica um aumento de risco relevante de 5% na incidência de doença cardiovascular. 

Pode assim dizer-se que a população representada por este recetor está sujeita a ruídos 

incomodativos e com afetação da saúde humana ainda que a um nível ligeiro. 

No período noturno, verifica-se que o valor medido (Ln) é inferior ao recomendado 

pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45 dB). 

R2 42 51 

O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído 

rodoviário (53 dB). Pode assim dizer-se que a população representada por este recetor 

não está sujeita a ruídos incomodativos e não apresenta afetação da saúde humana. 

No período noturno, verifica-se que o valor medido (Ln) é inferior ao recomendado 

pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45 dB). 

 

4.11.5 INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DO AR NA SAÚDE HUMANA 

O termo “qualidade do ar” é utilizado para designar o grau de poluição no ar, que por sua vez resulta de um 

conjunto de substâncias químicas lançadas para o ar ou resultantes de reações químicas, que alteram o que 

seria a constituição natural da atmosfera. Ao considerar a influência da qualidade do ar ambiente na saúde 

humana, constata-se que os principais efeitos dos poluentes atmosféricos, refletem-se ao nível dos aparelhos 

respiratório e cardiovascular. A exposição à poluição do ar é principalmente determinada pela concentração 

de poluentes atmosféricos nos ambientes que as pessoas frequentam, assim como pela quantidade de tempo 

que permanecem nos mesmos e da vulnerabilidade de cada pessoa (idade, sexo e condição de saúde).  

À escala global, a maior parte da exposição à poluição do ar ocorre nos interiores das casas, escritórios e 

edifícios de prestação de serviços, pois a maioria das pessoas permanece mais tempo no interior de edifícios 

(ar interior), do que no exterior (ar ambiente). A avaliação da “exposição total” deve considerar a 

contribuição das concentrações de poluentes em ar interior e ar ambiente, tendo em conta o tempo de 

permanência nos diferentes meios (OMS, 2005). No âmbito do presente EIA é apenas contemplada a análise 
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da qualidade do ar ambiente, pois a informação existente não permite avaliar as condições de qualidade do 

ar interior a que a população está exposta.  

A Direção Geral de Saúde considera como principais substâncias poluentes e, consequentemente, passiveis 

de resultarem em consequências mais severas para a saúde humana, as seguintes: partículas, monóxido de 

carbono, óxido de azoto, compostos orgânicos voláteis ozono e dióxido de enxofre. 

A OMS estabelece diretrizes para a qualidade do ar ambiente, onde recomenda valores de concentração 

máximos e médios muito similares aos da legislação nacional, tendo em vista a proteção da saúde humana 

(OMS, 2005): 

 Valor máximo diário e médio anual de PM10: 50 µg/m3 e 20 µg/m3; 

 Valor máximo diário e médio anual de PM2,5: 25 µg/m3 e 10 µg/m3; 

 Valor máximo horário e médio anual de NO2: 200 µg/m3 e 40 µg/m3; 

 Valor máximo de curta duração (10 minutos) e diário de SO2: 20 µg/m3 e 500 µg/m3. 

De acordo com os resultados apresentados na secção 4.3, é possível concluir que os valores limite de 

proteção da saúde humana são cumpridos e que, de um modo geral, os valores de Partículas (PM10), Óxidos 

de Azoto (NOx), Monóxido de Carbono (CO), Ozono(O3) e Benzeno (C6H6) obtidos na área envolvente à 

implantação do projeto, estão abaixo dos limites legais para cada poluente. 

4.11.6 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

A evolução da situação de referência previsível na ausência do Projeto, de acordo com a análise efetuada, 

não perspetiva uma alteração significativa na saúde humana atual. De destacar uma tendência generalizada 

para decréscimo do efetivo populacional e para o envelhecimento da população, aumentando, assim, a parcela 

de população mais vulnerável, em termos da saúde.  

É necessário ter atenção à exposição da população à poluição resultante das atividades permitidas nas zonas 

industriais. Mesmo na ausência de projeto, relativamente à zona já edificada e em funcionamento, os 

estabelecimentos industriais que se pretendam instalar/alterar nesta zona industrial devem proceder ao 

licenciamento industrial, nos termos do Sistema da Indústria Responsável (SIR) aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 169/2013, de 1 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de maio, que tem 

como objetivo prevenir os riscos e inconvenientes resultantes da exploração dos estabelecimentos 

industriais, com vista a salvaguardar a saúde pública e a dos trabalhadores, a segurança de pessoas e bens, a 
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segurança e saúde nos locais de trabalho, a qualidade do ambiente e um correto ordenamento do território, 

num quadro de desenvolvimento sustentável e de responsabilidade social das empresas. 

4.12  PAISAGEM 

4.12.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

O caráter paisagístico de uma dada zona pode ser definido como o resultado de um conjunto de interações 

entre a topografia, o clima, os solos resultantes, os habitats naturais e a influência da ocupação do solo e uso 

humano dessa zona. A análise e apreciação do caráter paisagístico são tarefas com uma componente 

estrutural e funcional, mais objetiva e relacionada com a análise de fatores físicos evidentes, e uma 

componente cénica, de âmbito mais alargado e subjetivo, considerando as sensações transmitidas pelas 

características qualitativas da paisagem, que variam consoante o observador e que focam aspetos mais 

relativos à estética da paisagem. 

A metodologia proposta assenta em bases bibliográficas, bem como na experiência da equipa em analisar os 

impactes na paisagem e decorrentes da construção de projetos industriais. Esta metodologia inclui também, 

com a devida ponderação da sua relevância e aplicabilidade ao caso em estudo, as considerações constantes 

na legislação relativas a análise da Paisagem e à elaboração de EIA, nomeadamente: as premissas estipuladas 

na “Convenção Europeia da Paisagem” (de acordo com o Decreto-Lei nº 4/2005, de 14 de Fevereiro) e 

decorrentes dos estudos complementares, para análise desse fator e por fim as normas legais para elaboração 

de EIA. 

Deste modo, a apreciação da Paisagem da zona afeta ao projeto partiu da publicação “Contributos para a 

Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (da Universidade de Évora), a partir da qual 

foram identificadas as Unidades de Paisagem na Área de Estudo. 

As Unidades de Paisagem (UP) são “áreas com características relativamente homogéneas, com um padrão 

específico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas envolventes” (DGOTDU, 2004). A 

delimitação destas UP pode depender da “morfologia ou da natureza geológica, do uso do solo, da 

proximidade ao oceano, ou da combinação equilibrada de vários fatores.  

Uma unidade de paisagem tem também uma certa coerência interna e um carácter próprio, identificável no 

interior e do exterior” (idem), o que implica que cada UP terá uma resposta própria – e distinta – a uma 

alteração ou à introdução de novos elementos. 
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A caracterização local da paisagem, apesar da diferente escala de abordagem entre o presente EIA e o Estudo 

da Universidade de Évora antes referido, permite confirmar, então, as unidades de paisagem já identificadas 

na publicação consultada.  

Em termos metodológicos, a análise deste descritor baseou-se também na interpretação dos desenhos 

relativos à hipsometria e declives do terreno (Figura 86 e Figura 87, respetivamente) e à análise cénica da 

Paisagem, ou seja, de Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual, Sensibilidade Visual (Figura 88, Figura 

89 e Figura 90, respetivamente). 
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Figura 86 - Hipsometria 
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Figura 87 - Declives 
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Figura 88 - Qualidade visual 
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Figura 89 - Capacidade de Absorção Visual 
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Figura 90 - Sensibilidade Visual 
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Os desenhos de análise cénica da Paisagem, conforme o nome indica, constituem instrumentos de apoio para 

a apreciação cénica da paisagem, a qual inclui não só a avaliação objetiva do cruzamento entre as 

características fisiográficas e de ocupação do solo, mas também a sua análise face a aspetos mais subjetivos, 

permitindo avaliar melhor o efeito de uma paisagem com determinadas características físicas sobre a 

atribuição de dado valor de qualidade e a consideração da sua capacidade de absorção visual e de sensibilidade 

global, itens que particularizam o valor das Unidades identificadas, no âmbito do Estudo em causa e que 

contribuem para determinar o significado dos impactes que a implantação do projeto poderá ocasionar na 

paisagem. 

Dado o carácter subjetivo dessa avaliação, com a introdução na legislação portuguesa, da consideração da 

Convenção Europeia de Paisagem, tem-se vindo a atender cada vez mais ao efeito da paisagem sobre as 

populações locais, como forma de compreender melhor os aspetos que essa mesma população valoriza ou 

penaliza, na perceção da Paisagem. No entanto, considera-se que a organização de inquéritos dirigidos à 

população e de mesas-redondas com stakeholders locais ultrapassa o âmbito do presente estudo, pois nesses 

estudos complementares a abordagem da paisagem é feita de forma holística, de modo a incluir parâmetros 

e fatores de apreciação que, no âmbito de um EIA, são apreciados de forma específica por descritores que 

não a Paisagem, cabendo à análise da paisagem uma abordagem mais específica sobre a sua estrutura global e 

as relações visuais existentes.  

É ainda ponto assente que por mais que se queira retirar o caráter subjetivo duma apreciação qualitativa, essa 

operação é extremamente difícil pelas inúmeras variáveis que se podem associar aos vários observadores. A 

maior ou menor valoração de dado parâmetro de análise da paisagem depende, não só de questões 

pragmáticas como a idade, o sexo, a cultura, a zona de residência, mas também de outras como a saúde, o 

estado de espírito no momento, as próprias condições meteorológicas, etc. Além disso, é preciso ter em 

conta que a paisagem é um fator que engloba tantos outros, não sendo a sua apreciação possível mediante 

uma simples soma de valores, mas devendo esses mesmos valores ser utilizados de forma adequada a cada 

caso. 

4.12.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL 

O Projeto de Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara localiza-se no concelho de Anadia, que 

se situa na faixa noroeste da Região Centro, nomeadamente na NUT III – Região de Aveiro, e integra 

administrativamente o distrito de Aveiro. O território concelhio encontra-se delimitado a norte pelos 

concelhos de Oliveira do Bairro e de Águeda, a este pelo concelho de Mortágua, a oeste por Cantanhede e 

a sul pelo concelho da Mealhada. 
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A área de intervenção apresenta uma área de 36,1 ha (28,3 ha corresponde à área de intervenção e 7,8 ha à 

faixa de gestão de combustível), situando-se na zona sudoeste do núcleo urbano de Amoreira da Gândara, 

no quadrante noroeste do concelho de Anadia. 

A proposta do Projeto de Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, consolidada pelo PPZIAG, 

pretende criar uma infraestrutura empresarial, de forma a permitir a instalação de unidades industriais, 

armazéns, comércio e serviços, contribuindo para a competitividade da região, tendo os objetivos já 

expressos no subcapítulo relativo à descrição do projeto. 

4.12.3 PAISAGEM  

Conforme já referido, o caráter paisagístico de uma dada zona pode ser definido como o resultado de um 

conjunto de interações entre a topografia, o clima, os solos resultantes, os habitats naturais e a influência da 

ocupação do solo e uso humano dessa zona. A análise e apreciação do caráter paisagístico são tarefas com 

uma componente estrutural e funcional, mais objetiva e relacionada com a análise de fatores físicos evidentes, 

e uma componente cénica, de âmbito mais alargado e subjetivo, considerando as sensações transmitidas pelas 

características qualitativas da paisagem, que variam consoante o observador e que focam aspetos mais 

relativos à estética da paisagem. 

Deste modo, a apreciação da Paisagem da zona afeta ao projeto partiu da publicação “Contributos para a 

Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (da Universidade de Évora), a partir da 

qual foi identificada uma Unidade de Paisagem na Área de Estudo, que se encontra representada na figura 

seguinte. 
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Fonte: AAVV (2002) Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. Universidade 

de Évora, Departamento de Planeamento Biofísico e Paisagístico 

  - Projeto de Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara 

Figura 91 - Grupos de Unidades de Paisagem 
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O Projeto de Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, localiza-se na Unidade de Paisagem 58 

– Bairrada. 

 

 

Fotografia 21 - Zona Industrial de Amoreira da Gândara – Unidade de Paisagem 58 

 

A Grande Unidade de Paisagem H – Beira Litoral, é constituídas por um grupo de unidades de paisagem que 

se singulariza pela presença de situações planas, por extensos areais. Os grandes contrastes associam-se 

especialmente à presença de zonas húmidas, da frente litoral, das extensas manchas de pinhal e dos campos 

mais abertos a sul do Mondego. Esta Grande Unidade de Paisagem é constituída por 5 UP distintas em termos 
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mofológicos, paisagísticos – (56) Ria de Aveiro e Baixo Vouga, (57) Pinhal Litoral Aveiro – Nazaré, (58) 

Bairrada, (59) Coimbra e Baixo Mondego e (60) Beira Litoral: Leiria – Ourém – Soure.  

  

  - Projeto de Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara 

Figura 92 - Unidade de Paisagem 58 – Bairrada 

 

A Unidade de Paisagem (UP) 58 – Bairrada, é caracterizada por baixas altitudes e por um relevo relativamente 

aplanado, em que domina um mosaico equilibrado de áreas agrícolas e florestais. As matas são quase 

exclusivamente constituídas por pinheiro-bravo e eucalipto, sendo que para as áreas agrícolas as vinhas e os 

olivais são elementos representativos na região. 

A inexistência de obstáculos naturais que impeçam a entrada das massas de ar carregadas de humidade, faz 

com esta UP seja beneficiada pela proximidade do Oceano, de que resultam paisagem frescas e verdes, sendo 

que no Outono estas paisagens ganham tons avermelhados e castanhos devido à presença da vinha. 
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Pode distinguir-se nesta UP uma faixa poente – a “Gândara” – que estabelece a transição entre a Bairrada e 

as dunas litorais. Na Gândara, com terrenos arenosos pobres, dominam ainda os pinhais e, fruto de 

beneficiações importantes do solo, as culturas de milho, da batata e mesmo de alguma policultura junto a 

povoações. 

Aos usos agrícolas e florestais dominantes, corresponde um povoamento tradicional relativamente denso e 

disseminado (a que se acrescentou nos últimos anos a construção dispersa de áreas industriais, armazéns e 

similares), os centros urbanos têm dimensões apreciáveis, embora sem identidade especial ou relevante em 

termos meramente paisagísticos (Águeda, Anadia, Mealhada e Cantanhede). 

O carácter desta UP é ainda fortemente marcado por um conjunto de grandes vias de circulação, com 

destaque para a EN1/IC2 e a EN109 (quase continuadamente marginadas por edifícios de comércio, indústria 

e habitação) e as Autoestradas: 

 A1/IP1 – Lisboa/Porto; 

 A14/IP3 no trecho Coimbra/Figueira da Foz; 

 A17 no trecho Figueira da Foz/Aveiro. 

A análise cénica da Paisagem, conforme o nome indica, constitui um instrumento de apoio para a apreciação 

cénica da paisagem, a qual inclui não só a avaliação objetiva do cruzamento entre as características fisiográficas 

e de ocupação do solo, mas também a sua análise face a aspetos mais subjetivos, permitindo avaliar melhor 

o efeito de uma paisagem com determinadas características físicas sobre a atribuição de dado valor de 

qualidade e a consideração da sua capacidade de absorção visual e de sensibilidade global, itens que 

particularizam o valor da UP, no âmbito do Estudo em causa e que contribuem para determinar o significado 

dos impactes que a implantação do Projeto de Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara poderá 

ocasionar na paisagem. 

4.12.4 CARACTERIZAÇÃO LOCAL DA UP 58 - “BAIRRADA” 

Conforme se poderá verificar nas fotografias seguintes, a área de estudo insere-se numa orografia aplanada 

entre os intervalos de classes hipsométricas e de altimetria 60 a 80 metros. 

O presente projeto, constitui a expansão da atual Zona Industrial de Amoreira da Gândara, já parcialmente 

materializada, constituindo um elemento relevante em termos paisagísticos no contexto regional. 
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Fotografia 22 - Zona Industrial de Amoreira da Gândara 

 

Conforme se verificou, a atual Zona Industrial é constituída por infraestruturas, pavilhões, armazéns e 

edifícios de diversas tipologias, aparências, conceitos e tonalidades, constituindo assim como uma instalação 

visível apenas na área diretamente envolvente, dada a sua implantação nas referidas classes hipsométricas, 

sendo ainda assim uma forma dissonante no contexto da paisagem que aqui encontramos. 

Para além do uso industrial atual, na área que constitui o Projeto de Expansão da Zona Industrial de Amoreira 

da Gândara dominam apenas áreas florestais, conforme seguidamente se evidencia. 
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Fotografia 23 - Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, zona de 

intervenção do PPZIAG 

 

Para além do uso industrial atual, na zona envolvente à área de intervenção dominam áreas florestais e campos 

agrícolas com cultivo de arvenses e vinhas, integradas em parcelas com a presença de áreas habitacionais. 
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Fotografia 24 - Área envolvente à área de intervenção 

 

Revela-se por isso uma paisagem de aparência mais espontânea, com dispersão aleatória de exemplares 

arbóreos de elevada estatura, com média densidade. Observam-se alguns alinhamentos de arvoredo com 

maior verticalidade, ao longo dos eixos de circulação rodoviária. 

Estes conjuntos arbóreos constituem por isso um elemento estruturante da paisagem, que dão volume e 

quebram a monotonia que a evidente horizontalidade transmite ao observador. 

A ocupação urbana encontra-se bem delimitada e concentrada em núcleos consolidados, como é 

característico desta região. Fora dos núcleos urbanos surgem assentos de lavoura com edificações, dispersos 

e bem integrados na paisagem.  

Não se destacam elementos notáveis na paisagem que constituam valores cénicos significativos, na área em 

estudo.  
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Relativamente a intrusões visuais, facilmente se podem encontrar nas construções e usos ancorados às 

estradas, nomeadamente à EN333-1, as edificações e indústrias já existentes na Zona Industrial de Amoreira 

da Gândara e o eixo rodoviária da A1/IP1. 

  

  

  

Fotografia 25 - EN333-1 no acesso à Zona Industrial de Amoreira da Gândara 
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Fotografia 26 - A1/IP1 como elemento estruturante da paisagem na envolvente à Zona 

Industrial de Amoreira da Gândara 

 

Consta nas figuras que se seguem, o registo fotográfico realizado e a sua localização e enquadramento. 
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Figura 93 - Localização fotográfica (Parte 1) 
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Figura 94 - Localização fotográfica (Parte 2) 
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Síntese 

Os conceitos de fragilidade visual e capacidade de absorção visual da paisagem estão fortemente relacionados.  

A fragilidade visual é um atributo subjetivo da paisagem, que tem em conta as suas características estruturais 

(morfologia do relevo, declives, linhas de água) e os elementos que a compõem, naturais (como a vegetação, 

os afloramentos) ou construídos (áreas urbanas, industriais, agrícolas, infraestruturas rodoferroviárias, etc.).  

A capacidade de absorção visual é definida como a maior ou menor facilidade que a paisagem tem de admitir 

alterações ou intrusões no seu seio sem agravar a sua qualidade visual.  

Assim, a baixa fragilidade visual da paisagem traduz uma realidade em que esta possui uma elevada capacidade 

de absorver alterações ou novas intrusões. Por outro lado, a elevada fragilidade visual, pressupõe uma fraca 

capacidade da paisagem sofrer modificações estruturais ou intrusões visuais. A capacidade de absorção visual 

da paisagem está assim relacionada com o conceito anterior, sendo maior quanto menor for a fragilidade 

visual e vice-versa.  

A qualidade visual é da mesma forma um atributo subjetivo da paisagem, tendo em conta os elementos que 

a compõem, como o ritmo orográfico, a vegetação, os elementos construídos, o grau de humanização, os 

valores cénicos, as intrusões, considerando também a diversidade, a ordem, o contraste, a cor, a textura, a 

acessibilidade visual e a harmonia. É definida como baixa, média ou elevada, consoante a conjugação dos seus 

atributos cénicos se traduz em valores de graduação variável, visualmente reconhecidos como mais ou menos 

significativos.  

A sensibilidade da paisagem é função da sua qualidade visual e da sua capacidade de absorção ou fragilidade 

visual. É possível definir áreas de elevada sensibilidade paisagística conjugando as que possuem, 

simultaneamente, média a elevada qualidade visual e reduzida capacidade de absorção visual. A sensibilidade 

visual é baixa quando a qualidade visual é baixa ou média e a capacidade de absorção visual é elevada. O 

quadro seguinte traduz precisamente a valorização da sensibilidade visual a partir dos atributos de qualidade 

e capacidade de absorção visual da paisagem. 

Quadro 52 - Sensibilidade visual da paisagem 

Qualidade visual da paisagem 
Capacidade de absorção visual da paisagem 

BAIXA MÉDIA ELEVADA 

BAIXA Sensibilidade média Sensibilidade baixa Sensibilidade baixa 

MÉDIA Sensibilidade elevada Sensibilidade média Sensibilidade baixa 

ELEVADA Sensibilidade elevada Sensibilidade elevada Sensibilidade média 
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Tendo em conta a descrição global da paisagem desta região, a UP possui uma média a baixa identidade, uma 

vez que o carácter claramente distinto das suas envolventes não corresponde uma paisagem com capacidade 

de transmitir informação coerente sobre o seu uso e transformação ao longo do tempo. Esta baixa identidade 

não impede que à Bairrada estejam associados produtos com generalizado reconhecimento e com maior ou 

menor relação com a paisagem – p.e. os afamados vinhos, o leitão e as águas (Curia e Luso – esta última já 

na transição para a Serra do Buçaco). 

Em suma, esta UP não apresenta características raras, singulares ou únicas em termos de paisagem. 

Com efeito, em termos de coerência de usos pode considerar-se como média, na medida em que a uma 

matriz agrícola e florestal, no geral equilibrada em relação às aptidões presentes, se vieram a sobrepor muito 

deficientes expansões dos maiores centros urbanos (ocupação de vales e áreas condicionadas como Reserva 

Agrícola e Ecológica Nacional), edificações nas principais vias rodoviárias e ainda em construções dispersas 

de unidades industriais e armazéns. Estas degradações contribuem para dificultar a legibilidade das paisagens.  

Em termos de sensações poderão destacar-se nesta UP a frescura dominante, congestionamento e desordem 

principalmente nas áreas dos grandes centros urbanos, a reduzida profundidade da paisagem (planura 

dominante do território) e baixos horizontes. Esta é um UP que na generalidade, transmite de forma quase 

uniforme, uma sensação de grande dinâmica nas atividades humanas – tráfego intenso, contínuas 

transformações espaciais (novas construções, alterações dos usos agrícola/florestais, abertura de novas vias, 

etc.) e constante atividade nos campos agrícolas. 

Assim, pode afirmar-se que a área em estudo possui baixa a média qualidade visual. A fragilidade visual é 

baixa, o que pressupõe uma capacidade de absorção visual da paisagem elevada. Assim, conclui-se que a 

sensibilidade visual nesta região em estudo é baixa. 

De forma global, importa referir: 

 Ao nível da Qualidade Visual - destacam-se, pela positiva (média qualidade visual), o valor paisagístico 

das áreas envolventes à Zona Industrial de Amoreira da Gândara. Em grande conta entrou ainda a 

luminosidade, harmonia e o dinamismo. Pela negativa (baixa qualidade visual), é de referir as intrusões 

visuais, que facilmente se podem encontrar nas construções e usos ancorados às estradas, 

nomeadamente a EN333-1, as edificações e indústrias já existentes na Zona Industrial de Amoreira 

da Gândara e o eixo rodoviária da A1/IP1. Acresce ainda que a atual Zona Industrial é constituída 

por infraestruturas, pavilhões, armazéns e edifícios de diversas tipologias, aparências, conceitos e 

tonalidades, sendo desse forma dissonante no contexto da paisagem que aqui encontramos. 
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 Referente à Capacidade de Absorção Visual, verifica-se que as zonas que concentram uma capacidade 

de absorção mais elevada (média) correspondem a áreas de maior cota e proximidade de 

observadores (atual Zona Industrial) e a partir de locais de observação (particularmente EN333-1 e 

A1/IP1). As zonas com baixa capacidade de absorção, por sua vez, estão diretamente relacionadas 

com a impossibilidade de vislumbrar a Zona Industrial. 

 Respeitante à Sensibilidade Visual, e do seu cruzamento com o conhecimento do terreno, verifica-se 

que as zonas com sensibilidade visual média na área de estudo se concentram no centro da povoação 

da Amoreira da Gândara e zona envolvente– onde a presença de observadores sensíveis é limitada – 

e cuja acessibilidade visual para a área de intervenção é condicionada pelos obstáculos visuais 

constituídos pela própria massa construída. As zonas com baixa sensibilidade visual concentram-se 

na área de implantação da expansão da Zona Industrial e envolvente direta. 

4.12.4 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

A descrição da evolução da área de implantação do projeto na ausência do mesmo é sempre uma tarefa de 

difícil execução, já que se baseia, necessariamente, numa análise maioritariamente subjetiva, excetuando, 

claro, o conhecimento que se tenha de projetos e/ou planos de desenvolvimento da zona. 

Na ausência do projeto, a evolução da paisagem poderá esperar-se que não seja muito positiva, tendo em 

conta a pressão humana e de atividades económicas que se faz sobre o território. O aumento da construção 

de áreas industriais que é esperado, se não for acompanhado de critérios exigentes e rigorosos de 

ordenamento e construção, e se não se concretizarem as adequadas medidas de integração paisagística para 

cada caso, poderá levar ao prejuízo da qualidade paisagem. 

Da análise efetuada no âmbito do presente EIA, não será de esperar que a não concretização do projeto 

venha a condicionar, de forma relevante, a evolução do ambiente na generalidade da área de implantação do 

projeto, já que a maioria dos impactes expectáveis decorrentes da concretização do projeto já se 

parcialmente materializados com a atual Zona Industrial, considerando que a mesma é constituída por 

infraestruturas, pavilhões, armazéns e edifícios de diversas tipologias, aparências, conceitos e tonalidades, 

sendo desse forma dissonante no contexto da paisagem que aqui encontramos. 

Em termos da paisagem, a não concretização do projeto previsto (no caso de não ocorrer qualquer outro 

tipo de alteração), perpetuará as características visuais e sensoriais existentes. 
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4.13  PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO 

4.13.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Para podermos caraterizar o património arqueológico e etnológico que eventualmente possa existir na zona 

de expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara seguiu-se uma metodologia que permitisse numa 

fase seguinte identificar ou proceder à identificação e avaliação dos impactes ocorridos ou resultantes da 

implantação do presente projeto e que possibilite da mesma forma proceder à implementação de medidas 

que sejam capazes de minimizar qualquer impacte negativo que possa ocorrer. 

Este trabalho obrigou a alguma pesquisa documental e a uma visita ao local por forma a inteirar da situação. 

Numa primeira fase foi efetuada uma pesquisa bibliográfica que permitisse definir o enquadramento histórico 

da área em estudo e dessa forma conseguir chegar a uma leitura integrada dos achados referenciados em 

contexto de ocupação humana do território, sendo que a tal informação incidiu sobre elementos de natureza 

bem distintos: 

1) efetuado o levantamento bibliográfico com as seguintes fontes de informação: 

 Inventários patrimoniais de organismos públicos (Direção Geral do Património Cultural [DGPC], 

Câmara Municipal de Anadia [CMA]); 

 Bibliografia eespecializada de âmbito local e regional; 

 Planos de Ordenamento e Gestão do Território; 

 Incidência sobre a documentação cartográfica e bibliográfica que permita obter uma maior 

informação histórica, fisiográfica e toponímica. 

2) leitura toponímica e fisiográfica da Carta Militar de Portugal à escala 1:25000, folhas 196, 197, 207 e 

208, com recolha de potenciais indícios. 

Estes levantamentos pretendem proceder à identificação de potenciais indícios que atestem e comprovem a 

existência de vestígios e de áreas de origem antrópica. 

Quanto à visita ao local foi efetuada: 

1. Tentativa de reconhecer no terreno os dados recolhidos na pesquisa documental; 

2. Constatação dos indícios toponímicos detetados ou não na pesquisa documental; 

3. Inteirar da dimensão da atual Zona Industrial e da dimensão da Zona de Alargamento. 
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4.13.2 RESULTADOS 

Foi possível traçar um enquadramento histórico da área em estudo depois de consultada a bibliografia, 

o que permitiu uma leitura integrada de possíveis achados se considerarmos um contexto mais amplo da 

diacronia de ocupação de território. 

Assim, apresentam-se os testemunhos do concelho de Anadia que nos dão a possibilidade de ponderar 

o potencial científico e o valor patrimonial da área de incidência do projeto e de todo o seu entorno 

imediato.  

A toponímia é o reflexo das personalidades antrópicas, dos seus sentimentos e das suas vivências 

registando usos e costumes, épocas, tradições, acontecimentos e factos históricos de âmbito localizado 

e por vezes até de âmbito regional ou nacional, e ainda figuras de relevo. Assim, procedendo ao 

levantamento toponímico duma região ou local, conseguimos identificar algumas designações 

interessantes capazes de nos reportar elementos construídos de fundação mais antiga ou designações 

que nos sugerem tradições lendárias locais ou mesmo topónimos que estejam associados a uma utilização 

humana de determinados espaços em moldes tradicionais. 

A área em análise reporta assim um aspeto muito significativo no que diz respeito à toponímia que marca 

a presença humana na área, que é a predominância do topónimo “Gândara”, e até talvez dada a sua 

quantidade e dimensão em tão reduzido espaço seja o testemunho da divisão de propriedade marcado 

pela vasta ocupação: Gândara significa terreno despovoado, mas coberto de plantas agrestes ou terreno 

arenoso pouco produtivo ou estéril. 

Constata-se, no entanto, que a área de incidência da intervenção da obra não oferece qualquer afetação 

arqueológica (ver contacto com a entidade da tutela, no Anexo I). 

Salienta-se ainda o facto de toda a área a intervir ter sido já sujeita anteriormente a um enorme 

arroteamento profundo para a plantação de pinhal ou eucaliptal de grandes dimensões e que ocupa uma 

grande parte da faixa que integra o projeto de intervenção da zona industrial.  

A ocupação do território de Anadia, remonta ao período Paleolítico sendo conhecidos alguns 

testemunhos em Monte Castro, Carvalhais e Vila Nova de Monsarros, sendo que, espalhados por todo 

o concelho poderemos encontrar vestígios da ocupação e domínio do Império Romano. No entanto, a 

Idade Média mostra-nos testemunhos que comprovam a existência de comunidades ou lugares do 

período pós romanização e alvores da nacionalidade. 
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D. Manuel I concede-lhe Foral em 1514, num plano reformista em surgem os concelhos de Anadia, Avelãs 

de Cima, Vilarinho do Bairro, Carvalhais, São Lourenço do Bairro, Aguim, Sangalhos, Pereiro, Óis do 

Bairro, Mogofores, Avelãs de Caminho, Boialvo, Vila Nova de Monsarros e Paredes do Bairro . Ainda que 

a sua evolução não seja bem conhecida ao longo da época moderna, mas a criação de uma nova divis ão 

administrativa na primeira metade do século XVI vem colocar quase todos estes concelhos distribuídos 

em duas comarcas novas, a de Coimbra que surge em 12 de Março de 1533 e integra Aguim, Vila Nova 

de Monsarros e Paredes do Bairro e a de Aveiro em 20 de Dezembro do mesmo ano que integra Anadia, 

Avelãs de Cima, Avelãs de Caminho, Ferreiros, Pereiro, Sangalhos, São Lourenço do Bairro e Vilarinho 

do Bairro. 

A reforma administrativa do século XIX trouxe novas alterações na organização administrativa local, 

com Paredes do Bairro, Pereiro e Anadia a integrar o concelho de Avelãs de Cima, subsistindo até 1835 

os concelhos de Aguim, Avelãs de Caminho, Avelãs de Cima, Ferreiros, Mogofores, Óis do Bairro, 

Sangalhos, São Lourenço do Bairro, Vilarinho do Bairro e Vila Nova de Monsarros. Ora em 6 de 

novembro de 1836, a grande reforma administrativa de 1836 referendada por Passos Manuel toda esta 

área passa a constituir dois concelhos, o de Anadia e o de São Lourenço do Bairro. Já no século XX, 

perdem-se as transformações posteriores, com a criação das freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes 

do Bairro e Aguim. 

Os registos arqueológicos que se conhecem nas proximidades da Área de Expansão da Zona Industrial, 

localizam-se entre o lugar de Ancas e o lugar da Fogueira na União de Freguesias de Amoreira da 

Gândara, Paredes do Bairro e Ancas e referem a existência de vestígios da Época Pré-Histórica: “Foram 

identificados à superfície, quatro líticos que poderão testemunhar a presença pré-histórica na região. Seixo 

truncado em ambas as faces e três lamelas.” (https://www.dgpc.pt) (Figura 95). 

Perto da subestação do Paraimo na União de Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e 

Aguim existem vestígios do Neolítico: “Este local corresponde a um eucaliptal onde foram detetados vestígios 

arqueológicos, nomeadamente um fragmento cerâmico de cor cinzenta escura, de cozedura redutora e fabrico 

manual, uma lasca de sílex e um possível fragmento de mó de «vai e vem». Contudo, certamente devido ao 

surribamento para a plantação de eucaliptos, o sítio foi totalmente destruído pelo que não foi possível determinar 

a sua localização exata.” (https://www.dgpc.pt) (Figura 95). 

https://www.dgpc.pt/
https://www.dgpc.pt/
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Figura 95 - Registos arqueológicos conhecidos nas proximidades da área de estudo 
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Ainda segundo informações obtidas junto da Biblioteca Municipal de Anadia, a Dra. Sílvia Fernandes, no 

âmbito do Património Imaterial existe ainda a lenda “na Calada da Noite”, uma estória de Homens e 

Lobisomens que tem como cenário Amoreira da Gândara e a Capela das Almas da Clara, situada a norte 

da Zona de Expansão da Zona Industrial e por conseguinte dentro da área de estudo (ver Anexo VI).  

Trata-se duma pequena construção com cerca de 2m² com 3 m de altura (Figura 95), em tijolo de barro 

cozido do tipo adobe, revestido a argamassa de cimento e completamente em ruína a precisar de 

restauro e requalificação, não tendo sido possível encontrar a mesma referenciada em qualquer 

bibliografia ou cartografia, pelo que segundo o povo se trata duma capela associada ao culto das Almas 

do Purgatório, parecendo assim estar associada ao culto popular religioso das alminhas e diretamente 

ligada a uma lenda recuperada e premiada em 1995 num concurso de recolha de lendas levado a cabo 

pela Câmara Municipal de Anadia (Fotografia 27). 
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Fotografia 27 - Capela das Almas da Clara apresentando o avançado estado de ruína e a necessitar 

intervenção urgente 

 

Quanto ao inteirar da situação da dimensão da Zona Industrial existente e da zona de alargamento, 

apenas se procurou uma leitura superficial dos terrenos para inteirar da situação uma vez que num 

passado recente houve movimentação de terras, associadas à exploração florestal e existem evidências 

de erosão do solo (Fotografia 28). 
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Fotografia 28 - Zonas onde ocorreu movimentação de terras e com evidências de erosão do solo 

 

4.13.3 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DE PROJETO 

Na área de consolidação da Zona Industrial de Amoreira da Gândara e sua envolvente, o PDM centra as 

estratégias de desenvolvimento desse território na promoção das atividades empresariais e industriais, 

mas também na qualificação do solo rural. Ainda assim e quanto à área correspondente à expansão, de 

referir que face às estratégias preconizadas pelo PDM, considera-se que esta será sempre ocupada facto 

que alterará e promoverá de qualquer forma a ocupação antrópica do local.  
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5. AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS  

5.1 METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

5.1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS E ASPETOS METODOLÓGICOS 

A análise de impactes a desenvolver no âmbito de um EIA constitui um processo complexo tendo em conta 

a diversidade intrínseca do ambiente potencialmente afetado, que se traduz numa diferenciação na natureza 

e tipologia dos impactes. 

A extensão dos potenciais impactes de um projeto (fatores físicos, ecológicos, socioeconómicos, qualidade 

ambiental, entre outros) exige uma abordagem especializada e interdisciplinar, nomeadamente ao nível das 

metodologias e técnicas utilizadas na avaliação de impactes.  

A análise específica, por fator ambiental, é uma abordagem indispensável da avaliação, que deve ser 

complementada pela integração de todos os fatores com o objetivo de obter uma análise global. Deste modo, 

e para além das metodologias específicas, torna-se necessário estabelecer uma base comum para a análise de 

cada fator ambiental, que possibilite uma avaliação global coerente. 

Por impacte ambiental entende-se as alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas no ambiente, sobre 

determinados fatores, num determinado período e numa determinada área, resultantes da realização de um 

projeto, comparadas com a situação que ocorreria, nesse período e nessa área, se esse projeto não viesse a 

ter lugar. Esta noção de impacte implica que a análise de impactes, para cada fator ambiental, tenha em conta 

a análise comparativa com a previsível evolução da situação existente, na ausência de projeto. 

Os aspetos gerais de identificação, previsão e avaliação de impactes do projeto são referidos de seguida, 

constituindo passos interligados e interativos de um mesmo processo. 

5.1.2 IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTES 

A identificação de impactes consiste num levantamento preliminar de impactes que resultam do cruzamento 

das ações de projeto na fase de construção, exploração e desativação, potencialmente geradoras de impactes, 

com as variáveis consideradas no âmbito de cada vertente ambiental. 
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Este procedimento implica a existência de uma listagem das atividades/ações do projeto geradoras de 

impactes, uma sistematização das variáveis a considerar em cada fator ambiental e uma definição de âmbito 

e de escalas geográficas de análise. 

A análise de impactes envolve os seguintes passos: 

 Identificação de impactes, isto é, especificar os impactes associados a cada fase do projeto e 

ações a desenvolver; 

 Previsão das características dos principais impactes em função dos critérios natureza, tipo, 

magnitude, área de influência, probabilidade de ocorrência, reversibilidade, duração e 

desfasamento no tempo; 

 Avaliação da significância dos impactes residuais, ou seja, depois de consideradas as medidas 

adequadas e o grau em que as mesmas poderão mitigar os impactes previstos.  

5.1.3 PREVISÃO DE IMPACTES 

A previsão de impactes é uma etapa que decorre aquando da identificação de impactes e tem como objetivo 

fundamental aprofundar o conhecimento das ligações de causa e efeito entre as ações do projeto e os 

potenciais efeitos ambientais delas resultantes. 

A previsão de impactes realizada no EIA baseia-se nas seguintes fases: 

 Análise das ações de construção, exploração e desativação do projeto, recorrendo às 

informações prestadas pelo proponente e à experiência profissional dos técnicos envolvidos;  

 Recolha e análise de informação sobre impactes verificados em projetos similares, recorrendo a 

bibliografia, às informações prestadas pelo proponente e à experiência profissional dos técnicos 

envolvidos; 

 Discussão da previsão realizada com outros membros da equipa do EIA e outros especialistas 

com experiência prática no âmbito da avaliação ambiental de projetos. 

5.1.4 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A avaliação de impactes culmina das análises anteriores, tendo como objetivo a sua classificação através de 

um conjunto de parâmetros (critérios de classificação de impacte). 

A avaliação global efetua-se em função das análises específicas, por fator ambiental, procurando transpor, 

numa síntese avaliativa, os aspetos mais relevantes e os impactes mais importantes. 
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Na avaliação global são considerados os seguintes aspetos: 

 Ações de projeto e fatores ambientais mais relevantes, em função da importância dos impactes 

sectoriais avaliados; 

 Explicitação dos critérios de seleção das ações e descritores ambientais e da importância dos 

impactes; 

 Utilização das categorias de classificação de impactes. 

Apresenta-se, seguidamente, a metodologia para a identificação e avaliação dos impactes ambientais induzidos 

por um dado projeto, tendo em conta as características do projeto, bem como as possíveis ações agressivas 

para o ambiente resultantes da sua construção e exploração e a caracterização da situação de referência e a 

sua projeção num cenário de ausência de projeto. 

5.1.4.1 Avaliação de impactes segundo os Critérios de Classificação 

A classificação dos potenciais impactes ambientais induzidos direta ou indiretamente pelo projeto, durante 

as fases de construção, exploração e desativação, é efetuada com base nos seguintes aspetos: 

 Características intrínsecas e inerentes ao respetivo local de implantação; 

 Experiência e conhecimento dos impactes ambientais provocados por projetos deste tipo;  

 Experiência anterior da equipa técnica na realização de estudos de impacte ambiental;  

 Informações e elementos recolhidos junto das entidades oficiais consultadas no âmbito do EIA a 

desenvolver. 

É utilizada uma escala qualitativa para a avaliação dos potenciais impactes, baseada nos limiares de sensibilidade 

identificados para os diferentes fatores ambientais. O valor qualitativo atribuído a cada impacte tem em conta 

diferentes parâmetros. No Quadro 53 identificam-se os critérios de classificação a utilizar na caracterização 

dos impactes, assim como uma a escala e uma breve descrição dos mesmos. 

Quadro 53 - Classificação Qualitativa dos Potenciais Impactes 

Parâmetros Escala Descrição 

Natureza 
Positivo 

Negativo 

A natureza de um impacte será positiva ou negativa consoante este 

produza benefícios ou danos no ambiente. 

Tipo 
Direto 

Indireto 

O efeito de um impacte será direto caso este advenha diretamente das 

atividades inerentes à implementação do Projeto, exploração ou 
desativação da infraestrutura. Os impactes indiretos do projeto, ou seja, os 

impactes induzidos pela ocorrência de outros impactes, devem ser 

identificados e caracterizados sempre que se preveja a sua ocorrência. 

Área de influência 

(Extensão) 

Local 

Regional 

A área de influência tem em conta a dimensão da área na qual os seus 

efeitos se fazem sentir. 
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Parâmetros Escala Descrição 

Nacional 

Transfronteiriço 

Probabilidade de 

ocorrência 

Certo 

Provável 

Improvável 

A probabilidade de ocorrência ou o grau de certeza dos impactes são 

determinados com base no conhecimento das características de cada uma 

das ações e de cada fator ambiental, permitindo classificar cada um dos 

impactes como certo, provável ou improvável. 

Duração 

Temporário 

Permanente 

Cíclico 

Quanto à duração, os impactes são considerados temporários no caso de 

se verificarem apenas durante um determinado período, sendo 

permanentes em caso contrário. Estes podem ainda manifestar-se como 

cíclicos, caso se refiram a uma tendência com repetição em intervalos de 
tempo determinados. 

Reversibilidade 
Reversível 
Irreversível 

Quanto à reversibilidade considera-se que os impactes têm um carácter 

irreversível ou reversível consoante os correspondentes efeitos 
permaneçam no tempo ou se se anulam, a médio ou longo prazo, 

designadamente quando cessar a respetiva causa. 

Desfasamento no 

tempo 

Imediato 

Médio prazo (+/- 5 anos) 

Longo prazo 

Relativamente ao desfasamento no tempo os impactes são considerados 
imediatos desde que se verifiquem durante ou imediatamente após a fase 

de construção do projeto. No caso de só se virem a manifestar a prazo, são 

classificados de médio (sensivelmente até cinco anos) ou longo prazo. 

Magnitude 

Elevada 

Moderada 

Reduzida 

Relativamente à magnitude dos impactes ambientais determinados pelo 
projeto, são utilizadas técnicas de previsão que permitem evidenciar a 

intensidade dos referidos impactes, tendo em conta a agressividade de cada 

uma das ações propostas e a sensibilidade de cada um dos fatores ambientais 

afetados. Assim, traduz-se, quando exequível, a magnitude (significado 

absoluto) dos potenciais impactes ambientais de forma quantitativa ou, 

quando tal não foi possível, qualitativamente, mas de forma tão objetiva e 

detalhada quanto possível e justificável. 

Significância 

Não significativo 

Pouco significativo 

Pouco significativo 

Muito significativo 

Significância (avaliação global) dos impactes ambientais induzidos pelo 

projeto, através de uma metodologia de avaliação, dominantemente 

qualitativa, que permite transmitir, de forma clara, o significado global dos 

impactes ambientais determinados pelo projeto no contexto biofísico e 

socioeconómico em que o mesmo se insere, ou seja, o significado dos 

impactes induzidos em cada uma das vertentes ambientais analisadas. 

Carácter 
Simples 

Cumulativo/sinergético 

Impactes cumulativos são impactes gerados ou induzidos pelo projeto em 

análise que se irão adicionar a perturbações induzidas por projetos 

passados, presentes ou previstos num futuro razoável, bem como pelos 

projetos complementares ou subsidiários, sobre qualquer uma das 

vertentes ambientais consideradas. Este tipo de impactes pode assim 

resultar da acumulação de impactes similares ou da interação sinergística de 

diferentes impactes, cuja importância final resulta maior que a soma dos 

impactes individuais que os originam. 

 

Importa destacar que a atribuição do grau de significância de cada um dos impactes terá em conta o 

resultado da classificação atribuída nos diversos parâmetros apresentados, mas também a sensibilidade da 

equipa do EIA para as consequências desse impacte num contexto global; deste modo, poderão verificar-se 

impactes com classificações semelhantes nos diversos parâmetros caracterizadores, mas com resultados 

globais distintos em termos dos respetivos níveis de significância. A significância é determinada consoante o 

grau de agressividade de cada uma das ações em análise, a vulnerabilidade do ambiente onde as ações se farão 

sentir e a possibilidade dos impactes negativos inerentes serem mitigados: 
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Os impactes identificados e classificados de acordo com o supracitado podem ainda ter um carácter simples 

ou cumulativo. Na identificação e avaliação destes impactes cumulativos, segue-se a metodologia geral acima 

apresentada, associada a algumas etapas adicionais: 

 Identificação dos recursos afetados pelo projeto; 

 Limites espaciais e temporais pertinentes para a análise do significado do impacte sobre o 

recurso; 

 Identificação de outros projetos ou ações, passados, presentes ou razoavelmente previsíveis no 

futuro que afetaram, afetam ou podem vir a afetar, com significado, os recursos identificados;  

 Análise das interações entre os impactes do projeto em estudo e os impactes dos restantes 

projetos ou ações identificadas e determinação da importância relativa na afetação dos recursos;  

 Identificação de medidas de mitigação ou valorização de impactes. 

5.1.4.2 Avaliação de Impactes Residuais 

A avaliação de impactes realiza-se após consideração da integração de medidas que permitam evitar, reduzir 

ou eliminar os impactes negativos identificados, bem como potenciar os impactes positivos. 

O objetivo da avaliação de um dado impacte é determinar a importância relativa e aceitabilidade dos impactes 

residuais. A identificação e qualificação dos impactes residuais é, assim, o objetivo último da avaliação de 

impactes ambientais no decurso de um EIA, facultando ao decisor o quadro final dos efeitos de um dado 

projeto já contemplando a sua possível mitigação. 

Assim, como importante etapa no processo de avaliação global de impactes deverá ser efetuada a análise 

quanto à sua possibilidade de mitigação (ou maximização, no caso de impactes positivos), ou seja, se é 

aplicável/viável a execução de medidas mitigadoras (impactes mitigáveis) ou se os seus efeitos se farão sentir 

com a mesma intensidade independentemente de todas as precauções que vierem a ser tomadas (impactes 

não mitigáveis). 

Quadro 54 - Parâmetro “possibilidade de mitigação” para a avaliação de impactes residuais 

Parâmetros Avaliação 

Possibilidade de mitigação 
Mitigável / Maximizável 

Não Mitigável / Maximizável 

Subsequentemente à identificação da possibilidade de mitigação e proposta/desenho de medidas em 

conformidade com os objetivos do projeto, mas focadas na prevenção, mitigação ou eliminação de impactes 
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ambientais negativos, e/ou maximização de eventuais impactes positivos, tendo em consideração também a 

sua viabilidade técnica e ambiental, é feito o exercício de qualificação dos impactes residuais. 

Os impactes residuais são impactes não mitigáveis e/ou impactes que permanecem, ainda que em menor grau, 

na sequência da implementação das medidas de mitigação apropriadas. Estes impactes são apresentados 

tipicamente no âmbito da avaliação global do projeto, para apoiar a decisão quanto à viabilidade ambiental do 

projeto considerando a avaliação ambiental residual após implementação medidas de minimização. 

5.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE 

Identificam-se nesta secção as principais ações suscetíveis de causarem impactes no decurso das fases de 

construção e exploração do Projeto de Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, 

materializado pelo PPZIAG. Estas ações serão, nos capítulos que se seguem, objeto de avaliação do ponto 

de vista de cada uma das componentes ambientais consideradas neste estudo. 

Atendendo às características do projeto, não se considera a existência de uma fase de desativação, uma vez 

que não é possível determinar uma data para o término da sua existência. Tratando-se de um projeto de 

loteamento, cada lote será propriedade de uma atividade independente, não sendo possível definir os tempos 

de vida útil de cada uma dessas atividades e respetivas instalações e, consequentemente, a sua desativação.  

Não sendo expectável a desativação deste projeto num horizonte temporal facilmente alcançável à escala da 

avaliação ambiental de impactes e tendo em conta quer as condições ambientais locais que se verificarão à 

data e os instrumentos de gestão territorial e demais legislação que vigorará, não se identificam quaisquer 

ações associadas a uma fase de desativação. 

No quadro que se segue apresentam-se as ações suscetíveis de causar impactes nas fases de construção e 

exploração do Projeto.  
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Quadro 55 - Ações geradoras de impacte nas fases de construção e exploração do Projeto 

Ação Descrição 

Fase de construção 

Limpeza do terreno, 

desmatação e decapagem e 

trabalhos de demolição 

Previamente às operações de movimentações de terras, proceder-se-á ao corte e limpeza da 

vegetação existente na área de intervenção, incluindo derrube de árvores e desenraizamento. 

Cumulativamente, serão concretizados alguns trabalhos de demolição, necessários à 

implantação dos novos alinhamentos previstos para o arruamento. Estes trabalhos incluem 

remoção de lancis, pavimentos, muretes, infraestruturas existentes e todos os elementos à 

vista. 

Movimentação de terras 
(escavação e aterro) 

Para atingir a cota de projeto, será necessário proceder-se à movimentação de terras, 

nomeadamente escavações e aterros. Esta operação decorrerá na preparação dos lotes e na 

abertura de valas para posterior instalação das infraestruturas necessárias. 

Montagem, desmontagem e 

manutenção do estaleiro da 

obra 

Será necessário, durante esta fase de construção, instalar um estaleiro de apoio à obra, o que 

acontecerá no interior da área de implantação do Projeto. Esta atividade inclui a montagem, 

desmontagem e manutenção do estaleiro da obra, incluindo todo o material e equipamento 

necessário à implementação do Plano de Segurança e Saúde, instalação de vedação da obra e 

controlo de acessos, segurança, vigilância, contacto com autoridades de segurança para apoio 

à gestão e controlo de tráfego, manutenção em funcionamento das redes existentes no 

perímetro de obra. 

Movimentação de veículos e 

maquinaria pesada 

Durante a fase de construção serão utilizados diversos veículos e maquinaria pesada, quer 

para a modelação do terreno, quer para o transporte dos diversos materiais necessários à 

concretização da atividade de construção e beneficiação de infraestruturas, assim como para 

transporte de pessoas afetas à obra. 

Construção e beneficiação de 

infraestruturas 

Desenvolvimento de todas as atividades inerentes à construção civil, nomeadamente para 

concretização de atividades de pavimentação e instalação de sinalização vertical, abertura de 

valas para instalação da rede de abastecimento de água, a rede de saneamento, a rede elétrica 

e telecomunicações (incluindo rede de iluminação pública e postos de transformação) e as 

infraestruturas que garantem a recarga do aquífero) e dos equipamentos coletivos de acordo 

com o interesse público. 

Criação da faixa de gestão de 

combustível 
Contemplada no PPZIAG e essencial à gestão do risco na área de intervenção. 

Fase de exploração 

Presença física das 

infraestruturas 

A primeira, relacionada com a presença física das infraestruturas, prevendo-se que a ocupação 

dos lotes se inicie logo após o final da fase de construção, sendo cada entidade a ocupar o lote 

a responsável pela edificação do mesmo, respeitando os parâmetros urbanísticos constantes 

do PPZIAG. 

Desenvolvimento da atividade 

industrial e transporte de 

pessoas e materiais associado 

O desenvolvimento da atividade será efetivado com a ocupação dos lotes. A ocupação prevista 

é heterogénea, com diferentes sectores a terem demonstrado interesse em ocupar as áreas. 
Apesar de não ser conhecida a ocupação futura, esta ação traduzir-se-á no desenvolvimento 

das atividades económicas da região e na criação de emprego, assim como no incremento da 

movimentação de veículos ligeiros e pesados, consumo de água e produção de efluentes 

líquidos, efluentes gasosos, ruido e resíduos. 

Execução do plano de 

manutenção das 

infraestruturas que garantem a 

recarga do aquífero 

Cumprindo com o definido pelo PPZIAG, durante a fase de exploração deverão ser levadas a 

cabo as medidas definidas e aprovadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, nomeadamente 

a limpeza dos geodrenos para remoção dos sólidos depositados, escarificação do fundo das 

lagoas e poços prediais, vistoria anual dos filtros e corte e remoção das macrófitas da lagoa de 

macrófitas. 

Manutenção da faixa de gestão 

de combustível 

Garantindo o cumprimento da legislação aplicável e minimizando os riscos inerentes à 

atividade industrial. 
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5.3 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.3.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A identificação e avaliação dos impactes expectáveis pela implementação do projeto são efetuadas com base 

nas ações previstas para cada uma das fases (construção e exploração) e a sua implicação na eventual alteração 

do padrão natural das condições climatéricas da área de estudo. 

É importante considerar o efeito indireto dos impactes das alterações climáticas sobre as atividades 

económicas. A maior frequência de eventos meteorológicos e climáticos extremos, associados às alterações 

climáticas, tem uma forte influência sobre as atividades económicas. 

Não se perspetiva que o projeto possa vir a causar alterações com significado no que se refere ao clima da 

região. Contudo, a concretização do Projeto pode conduzir localmente a pequenas variações na perceção de 

algumas variáveis meteorológicas e do conforto térmico local. 

5.3.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

As ações da fase de construção que se podem traduzir num impacte sobre o clima e alterações climáticas 

estão associadas quer à emissão de Gases com Efeito de Estufa, decorrentes do funcionamento de 

equipamentos que consomem combustíveis fósseis, quer à perda de capacidade de sequestro de carbono da 

área intervencionada, pelo corte de árvores e arbustos. De realçar o impacte microclimático que pode advir 

da alteração da morfologia do terreno e do coberto vegetal. 

Assim, consideram-se com potencial impacte sobre o clima e alterações climáticas as seguintes ações 

geradoras de impactes: 

 Limpeza do terreno; 

 Desmatação, incluindo Corte de Árvores e Arbustos; 

 Movimentação de Terras; 

 Ações de Regularização do Terreno; 

 Circulação de maquinaria e veículos pesados afetos à obra; 

 Transporte de materiais diversos para implantação do Projeto; 

 Depósito temporário de terras e materiais; 

 Instalação/operação e desativação do estaleiro; 

 Presença física das infraestruturas; 
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 Funcionamento da ZIAG ampliada; 

 Transporte de pessoas e bens. 

5.3.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Considera-se que os trabalhos de escavação e movimentação de terras necessários à construção do projeto 

não conduzirão a uma alteração da morfologia do terreno e do coberto vegetal que induza a impactes sobre 

o Clima, nem mesmo a nível microclimático. Desta forma, considera-se que os impactes no clima da fase de 

construção são sem significância, não se prevendo medidas de minimização específicas para este fator. 

O aumento de emissões de gases com efeito de estufa pela circulação e funcionamento de maquinaria e 

equipamento pesado será, por sua vez negativo, direto, local, provável, temporário, reversível, imediato, de 

magnitude reduzida e pouco significativo, sendo de carácter cumulativo face quer há circulação de veículos 

inerente ao funcionamento da zona industrial já existente, quer face à infraestrutura rodoviária de grande 

dimensão existente na proximidade. As medidas de minimização de carácter geral contribuem para a 

mitigação da incidência deste fator. 

A perda de capacidade de sequestro de carbono pelo corte de árvores e ações de desmatação terá um 

impacte negativo sobre as alterações climáticas, direto, local, provável, permanente, irreversível, imediato, de 

magnitude reduzida e pouco significativo. A implementação de medidas de minimização que promovam a 

valorização e o estabelecimento de ecossistemas nos espaços verdes e nas áreas adjacentes, aumentando e 

promovendo a capacidade para sequestro de carbono, pode permitir atenuar o impacte. 

5.3.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Quanto à fase de exploração é de referir que a criação de novas estruturas potencia em geral um aumento 

ligeiro da temperatura do ar junto às edificações e na envolvente próxima, dado o aumento da reflexão e/ou 

absorção da energia solar nas superfícies dos edifícios, o que poderá afetar a temperatura do ar localmente, 

com a perceção de períodos com temperatura do ar mais elevada do que as anteriormente registadas. 

No entanto, sendo uma área que na sua envolvente já está edificada e tendo em consideração que no projeto 

se inclui a presença de zonas verdes, tais factos concorrem para a atenuação deste efeito, não se prevendo a 

ocorrência de alterações percetíveis no regime de temperaturas, traduzindo-se esta incidência como sendo 

de magnitude e significância negligenciáveis. 
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O potencial para sequestro de carbono da área do projeto já terá sido consideravelmente diminuído na fase 

de construção, pelo que se considera o impacte da presença física do projeto negligenciável. 

O funcionamento da ZIAG ampliada irá traduzir-se num aumento do tráfego de veículos, responsáveis pela 

emissão de GEE. Assim, é esperado um impacte negativo, indireto, de magnitude reduzida, certo, permanente, 

irreversível e regional. Apesar de se estimar um aumento de tráfego, este aumento por si só não deverá 

provocar alterações climáticas, apenas representará um contributo para as mesmas, pelo que o impacte será 

de baixa significância. 

5.4 QUALIDADE DO AR 

5.4.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

A fase de construção corresponde à execução dos trabalhos de preparação dos terrenos, acessos, 

saneamento e comunicações. Nesta fase é previsível que existam atividades de limpeza do terreno, 

desmatação e decapagem e trabalhos de demolição, movimentação de terras, montagem, desmontagem e 

manutenção do estaleiro da obra, pavimentação, circulação de máquinas e viaturas pesadas e construção e 

beneficiação de infraestruturas.  

As emissões de poluentes atmosféricos durante a fase de construção dependerão de vários fatores 

(cronograma de trabalhos, tipo e quantidade de equipamentos a utilizar, localização dos estaleiros, etc.) que 

ainda não estão definidos, pelo que não é possível, efetuar uma previsão quantitativa dos impactes na qualidade 

do ar. 

A análise qualitativa permite identificar a fase de construção como uma fonte de diversos poluentes 

atmosféricos, nomeadamente PM10, CO e NO2. 

Partículas, CO e NO2 serão emitidos pelas máquinas e equipamentos durante o funcionamento dos motores 

de combustão interna e durante as atividades de movimentação de terras, construção civil e circulação das 

máquinas sobre em vias não pavimentadas serão emitidas partículas.  

O Decreto-Lei n.º 46/2011, de 30 de março, estabelece um conjunto de medidas que alteram as prescrições 

gerais de homologação dos motores de combustão interna a instalar em máquinas móveis não rodoviárias, 

procedendo à transposição, para a ordem jurídica interna, da Diretiva n.º 2010/26/UE, da Comissão, de 31 

de Março, que altera a Diretiva n.º 97/68/CE, de 16 de Dezembro. O Decreto- Lei n.º 46/2011 de 30 de 

Março altera o Decreto – Lei n.º 236/2005, de 30 de Dezembro (que define os valores limites de emissão de 
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poluentes gasosos e de partículas por motores diesel a instalar em máquinas móveis), o Decreto – Lei n.º 

47/2006, de 27 de Fevereiro (relativo às medidas contra a emissão de poluentes gasosos e de partículas pelos 

motores de combustão interna a instalar em máquinas móveis não rodoviárias, nomeadamente no que diz 

respeito aos motores de ignição comandada, designados por motores a gasolina), ambos alterados pelo 

Decreto-Lei n.º 302/2007, de 23 de Agosto (que veio compatibilizar a legislação comunitária, no que respeita 

às regras relativas ao sistema de numeração dos certificados de homologação de motores para máquinas 

móveis não rodoviárias). 

As partículas previsivelmente serão emitidas em maior quantidade, resultado das operações associadas à 

terraplanagem e circulação de veículos em pisos não pavimentados.  

O percurso percorrido pelas partículas entre o local de emissão e o local de deposição depende da sua 

dimensão, da sua densidade, do tipo de solo das zonas envolventes e das características do vento. 

Tipicamente, a distância percorrida pelas partículas, com ventos de velocidade média (16 km/hora), é de 6-9 

metros para partículas de dimensão superior a 100 µm e de algumas dezenas de metros, para partículas de 

dimensões entre 30 e 100 µm. As partículas finas, nomeadamente de diâmetro inferior a 10 µm, mantêm-se 

suspensas durante períodos de tempo mais longos, pelos fenómenos de turbulência da atmosfera, podendo 

alcançar maiores distâncias (EPA, 1995). 

Quando um veículo circula numa via não pavimentada, o contacto do pneumático com pavimento provoca a 

pulverização do material superficial. As partículas são suspensas pelo movimento dos rodados do veículo e a 

superfície da via é exposta a correntes de ar em movimento turbulento. A esteira provocada pelo veículo em 

movimento continua a atuar sobre a superfície após a passagem do veículo. A quantidade de partículas geradas 

por segmento de via não pavimentada varia linearmente com o volume de tráfego. As emissões dependem 

das características do solo e das características do tráfego. As emissões de partículas variam ainda em função 

do conteúdo em partículas de diâmetro aerodinâmico inferior a 75 µm presentes no material superficial da 

via (EPA, 2006). 

As emissões de partículas para veículos a circularem em vias não pavimentadas, considerando o piso seco e 

zonas industriais, podem ser estimadas com base em fatores de emissão obtidos na literatura, como por 

exemplo pela seguinte equação (EPA, 2006): 

ba
Ws

kE 















=

312  



 

  

página | 261 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial 
de Amoreira da Gândara 

1097.20 

 E – Fator de emissão g/kpv (gramas por quilómetro percorrido por veículo); 

 s – Conteúdo em partículas de diâmetro aerodinâmico inferior a 75 µm presentes no material 

superficial da via (%); 

 k, a, b – constantes empíricas; 

 W – Peso do veículo (ton). 

No entanto, tendo em consideração a inexistência de informação relativa ao cronograma de trabalhos, tipo 

e quantidade de equipamentos a utilizar e movimentação das máquinas e equipamentos não é possível estimar 

as emissões de partículas. 

Em suma na fase de construção o projeto em estudo contribuirá para as emissões a nível local afetando 

negativamente os recetores sensíveis mais próximos, no entanto o impacte deverá ser pouco significativo e 

temporário (não existindo, nesta fase dados concretos relativamente a maquinaria a utilizar ou o cronograma 

de execução da obra). 

No subcapítulo5.5 é apresentada a síntese dos impactes do projeto relativo ao fator ambiental Qualidade do 

Ar para a fase de construção. 

5.4.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Os impactes ambientais na qualidade do ar decorrentes da exploração da área ampliada da Zona Industrial 

de Amoreira da Gândara estarão, essencialmente, associados ao incremento de tráfego rodoviário previsto 

para as vias de serventia da Zona Industrial. 

A exploração da futura área ampliada da Zona Industrial de Amoreira da Gândara prevê a possibilidade de 

instalação de edifícios industriais, não estando, no entanto, projetada à data, qualquer fonte pontual de 

poluentes atmosféricos que possa ser considerada nesta fase.  

5.4.2.1 Modelação da Qualidade do Ar 

A modelação da variação das concentrações médias anuais dos poluentes CO, NO2 e de PM10 resultantes do 

incremento na circulação rodoviária de acesso à Zona Industrial prevista foi realizada através da aplicação de 

um modelo de dispersão Gaussiano. Os pressupostos do modelo Gaussiano são (Turner, 1994): 

 o caudal mássico de emissão do poluente é contínuo e não varia com o tempo; durante o transporte 

de poluentes entre a fonte e o recetor; 
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 a massa emitida pela fonte mantém-se na atmosfera, ou seja, nenhum material é removido por reação 

química, por sedimentação, por gravidade ou por impacto turbulento; 

 as condições meteorológicas são constantes com o tempo, entre a fonte e o recetor; 

 o perfil de concentração média no tempo (sobre uma hora) a qualquer distância na direção 

transversal e horizontal (perpendicular ao percurso de transporte) é bem representado por uma 

distribuição Gaussiana.  

Na modelação foi utilizado um software comercial (IMMI - Meßsysteme) que utiliza um modelo gaussiano 

(algoritmo de cálculo) baseado nas Instruções Técnicas sobre Qualidade do Ar para a Alemanha (TA-Luft, 

1986). O modelo permite ao utilizador definir os parâmetros meteorológicos, o tipo de fonte e respetivo 

fator de emissão e as posições dos recetores e fontes. 

A direção e velocidade do vento considerada no modelo foi obtida nas normais climatológicas da estação 

meteorológica de Anadia (dados climatológicos de 1971 e 2000). A informação geográfica utilizada na 

construção do modelo consistiu, essencialmente, nas rodovias que servem a Zona Industrial. 

 

O Tráfego rodoviário 

O cálculo das concentrações médias anuais futuras e respetiva estimativa do aumento das concentrações de 

NO2, PM10 e CO foi elaborada considerando como fonte o tráfego rodoviário estimado em três cenários 

hipotéticos criados para o efeito visto não existir, à data, qualquer projeção de volume de tráfego dada a 

incógnita sobre as indústrias a instalar nos lotes que se pretendem criar. 

Os cenários considerados na modelação foram os seguintes: 

 Cenário 1: Aumento de 50% de tráfego na EN333-1 e EM603; 

 Cenário 2: Aumento de 100% de tráfego na EN333-1 e EM603; 

 Cenário 3: Aumento de 150% de tráfego na EN333-1 e EM603; 

O aumento de tráfego considerado em cada um dos cenários é relativo às contagens efetuadas aquando da 

avaliação da situação atual. Note-se que, como as contagens de tráfego foram efetuadas durante o período 

em que se encontrava em vigor o Estado de Emergência devido à pandemia de Covid-19, considera-se que o 

tráfego rodoviário é aproximadamente representativo de uma situação normal apenas para os períodos 

diurno e entardecer.  
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Para o período noturno, e uma vez que não se registou qualquer veículo aquando das contagens considerou-

se, por aproximação a outras curvas de tráfego características de acessos a Zonas Industriais, que o tráfego 

médio horário (TMH) do período noturno corresponde a 30% do TMH do período entardecer. No Quadro 

56 são apresentados os acréscimos de tráfego (TMH médio) determinados para cada cenário e respetivas 

vias de tráfego. 

Quadro 56 - Acréscimo de tráfego médio horário considerado no modelo 

Cenário Via de tráfego rodoviário 

Incremento de  

Tráfego médio horário (TMH) 

Veículos Ligeiros Veículos Pesados 

Cenário 1 
EN333-1 25 1 

EM603 26 1 

Cenário 2 
EN333-1 50 2 

EM603 53 2 

Cenário 3 
EN333-1 75 3 

EM603 79 3 

 

A distribuição de veículos por classes a circular nas vias da envolvente à área de estudo, foi obtida 

considerando a distribuição de veículos a circular em Portugal no ano de 2019, obtida através de dados 

obtidos junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e de Fundos de Pensões (ASF) e do relatório da 

European Automotive Manufactures Associatios (ACEA), “Vehicles in use – Europe – January 2021”(vide Figura 

96). 
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Figura 96 - Distribuição, por tipo de veículo, a circular em Portugal no final de 2019 

 

  

  

Figura 97 - Distribuição de veículos por classes legislativas (Diretivas) em Portugal no final de 2019 
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Os fatores de emissão de poluentes atmosféricos pelos veículos automóveis são dependentes da classe do 

veículo, da velocidade de circulação e da idade do veículo. Os fatores de emissão foram calculados 

considerando apenas as emissões a quente (motor e catalisador quentes).  

Existem vários fatores que contribuem para a incerteza do fator de emissão determinado, nomeadamente a 

utilização de velocidades médias no cálculo das emissões a quente (hot emissions). 

Já as emissões são mais elevadas para o arranque a frio do que para as condições de condução 

correspondentes as emissões a quente (motor e catalisador aquecidos) e têm um papel importante no cálculo 

das emissões para condução nas áreas urbanas (Ntziachristos e Samaras, 2018). 

 

Fatores de emissão 

Os fatores de emissão utilizados foram obtidos por aplicação da metodologia proposta no Guia “EMEP/EEA 

emission inventory guidebook - 2019 Part B - 1.A.3.b.i-iv: Exhaust emissions from road transport” (2019), 

considerando uma velocidade média de circulação nas vias de 40km/h e 50km/h, para os veículos pesados e 

ligeiros, respetivamente.  

No Quadro 57 são apresentados os fatores de emissão médios para veículos ligeiros e pesados obtidos 

considerando a distribuição por classe veículo em Portugal no ano de 2019 e as velocidades médias 

consideradas no modelo. 

Quadro 57 - Fatores de emissão médios de NO2, PM10 e CO para veículos ligeiros e pesados para as 

velocidades consideradas, utilizados na modelação 

Tipologia 
Velocidade 

(km.h-1) 
Inclinação Carga 

Fator de emissão médio para 

veículos ligeiros 

(g.km-1. veículo-1) 

NO2 PM10 CO 

Ligeiros 50 0% --- 0,060 0,037 0,549 

Pesados 40 0% 50% (1) 0,525 0,103 1,127 

(1) Considerada uma carga de 0% nas viagens de ida e 100% nas viagens de expedição, o que se reflete numa carga média estimada 

de 50%. 

 

Resultados Obtidos 

No Quadro 58 são apresentados os resultados relativos ao incremento em termos de concentrações médias 

obtidos na modelação junto do ponto avaliado aquando da campanha de caracterização da situação de 

referência (AR1) e dos recetores localizados a noroeste junto da rotunda de ligação da Rua do Campo de 

futebol com a M603 (AR2). 
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Quadro 58 - Estimativa do incremento das concentrações médias de poluentes obtidas através de 

modelação para situação futura (Cenário 1, Cenário 2 e Cenário 3) 

Local 
Ocorrência 

(1) 

Incremento da Concentração média (µg/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

NO2 PM10 CO NO2 PM10 CO NO2 PM10 CO 

AR1 
Normal 0,44 0,22 3,17 0,58 0,29 4,22 0,73 0,37 5,28 

Crítica 0,69 0,35 4,99 0,92 0,46 6,66 1,15 0,58 8,38 

AR2 
Normal 0,29 0,15 2,19 0,39 0,20 2,92 0,48 0,25 3,65 

Crítica 1,06 0,55 8,02 1,41 0,74 10,64 1,77 0,92 13,37 

(1) Na modelação foi considerada a direção do vento média anual obtida na estação meteorológica de Anadia para a ocorrência 

“Normal” e a direção do vento 100% favorável à propagação dos poluentes atmosféricos na ocorrência “Crítica”. 

 

Quer para a ocorrência normal, quer para a ocorrência crítica, para todos os Cenários, a estimativa da 

contribuição da expansão em análise em termos de poluição atmosférica por CO, NO2 e PM10 é 

praticamente residual.  

Por comparação com os resultados obtidos na caracterização da situação de referência, para os poluentes 

CO, NO2 e PM10 (ver Quadro 59, Quadro 60 e Quadro 61), é possível constatar uma ligeira degradação da 

qualidade do ar associada, essencialmente, ao aumento das concentrações poluente PM10, com incrementos 

a atingirem um máximo de 67% na situação crítica, cenário 3, junto do ponto AR2 e 42% junto dos recetores 

sensíveis caracterizados por AR1, no entanto, para concentrações pouco preocupantes, sempre inferiores 

ao valor limite de proteção da saúde humana na totalidade dos locais avaliados. 

Quadro 59 - Estimativa das concentrações médias anuais de NO2 junto dos locais avaliados, para 

situação futura (Cenário 1, Cenário 2 e Cenário 3) 

Local 

Concentração média de NO2 (µg/m3) 

Situação 

atual 

2021 

(µg/m3) 

Ocorrência 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Concentração 

(µg/m3) 
Incremento 

Concentração 

(µg/m3) 
Incremento 

Concentração 

(µg/m3) 
Incremento 

AR1 

8,7 

Normal 8,92 3% 8,99 3% 9,07 4% 

Crítica 9,05 4% 9,16 5% 9,28 7% 

AR2 
Normal 8,85 2% 8,90 2% 8,95 3% 

Crítica 9,25 6% 9,44 9% 9,62 11% 
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Quadro 60 - Estimativa das concentrações máxima diária das médias octo-horárias de CO junto dos 

locais avaliados, para situação futura (Cenário 1, Cenário 2 e Cenário 3) 

Local 

Concentração máxima diária das médias octo-horárias de CO (µg/m3) 

Situação 

atual 

2021 

(µg/m3) 

Ocorrência 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Concentração 

(µg/m3) 
Incremento 

Concentração 

(µg/m3) 
Incremento 

Concentração 

(µg/m3) 
Incremento 

AR1 

230 

Normal 230,44 0,2% 230,58 0,3% 230,73 0,3% 

Crítica 230,69 0,3% 230,92 0,4% 231,15 0,5% 

AR2 
Normal 230,29 0,1% 230,39 0,2% 230,48 0,2% 

Crítica 231,06 0,5% 231,41 0,6% 231,77 0,8% 

 

Quadro 61 - Estimativa das concentrações médias anuais de PM10 junto dos locais avaliados, para 

situação futura (Cenário 1, Cenário 2 e Cenário 3) 

Local 

Concentração média de PM10 (µg/m3) 

Situação 

atual 

2021 

(µg/m3) 

Ocorrência 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Concentração 

(µg/m3) 
Incremento 

Concentração 

(µg/m3) 
Incremento 

Concentração 

(µg/m3) 
Incremento 

AR1 

19,9 

Normal 23,07 16% 24,12 21% 25,18 27% 

Crítica 24,89 25% 26,56 33% 28,28 42% 

AR2 
Normal 22,09 11% 22,82 15% 23,55 18% 

Crítica 27,92 40% 30,54 53% 33,27 67% 

 

Desta forma, não se prevê uma degradação significativa da qualidade do ar junto dos locais avaliados na 

envolvente do projeto essencialmente associada ao aumento de tráfego previsto nos cenários hipotéticos 

considerados. 

O projeto em estudo contribuirá para as emissões de poluentes atmosféricos, principalmente partículas 

(PM10). No entanto, e uma vez que a contribuição do projeto em análise para as concentrações de poluentes 

nas habitações mais expostas, obtidas através de modelação, são consideradas reduzidas, aleada ao facto de 

se tratar de um projeto incorporado numa zona industrial consolidada, faz antever que o impacte embora 

negativo e direto seja temporário, reversível e pouco significativo. O impacte será temporário e reversível, 

pois terminará após o tempo de vida do projeto e pouco significativo uma vez que se esperam concentrações 

de poluentes junto dos recetores sensíveis mais expostos inferiores aos valores limite definidos no Decreto-

Lei n.º 102/2010. 
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5.5 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

5.5.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A avaliação de impactes foi realizada através da análise, no terreno e em ambiente SIG, das possíveis 

transformações à situação de referência. 

5.5.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

No projeto de expansão da zona industrial de Amoreira da Gândara as intervenções preconizadas com 

interferência no fator ambiental Geologia e Geomorfologia relacionam-se com as movimentações de terras 

(escavações e/ou aterros) necessárias para a infraestruturação desta zona industrial. Para além da necessária 

modelação do terreno, ocorrerão ainda escavações com secções modestas e algum desenvolvimento linear, 

para a instalação das redes de drenagem de águas pluviais, de distribuição de águas, de esgotos domésticos, 

de instalações elétricas e de telecomunicações. 

A área de intervenção do Projeto não se sobrepõe a ocorrências geológicas classificadas como património 

geológico ou a áreas identificadas com potencial económico para exploração de recursos minerais 

(nomeadamente metálicos). 

5.5.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Os principais impactes passíveis de ocorrerem durante a fase de construção relacionam-se com: 

 As movimentações de terras necessárias à preparação do terreno para receber os 17 lotes, 

encontrando-se estimado o volume de escavações em 39 547 m3 e o volume de aterros em 

11 500 m3, resultando assim num balanço de terras excendentário o qual implica o envio de 

28 047 m3 de materiais geológicos para depósito. O impacte destas ações é classificado como: 

negativo, direto, temporário, imediato, magnitude reduzida, reversível, certo, local, de valor ambiental 

reduzido e minimizável. Em suma, classifica-se este impacte como pouco significativo; 

 O incremento da erosão (com especial destaque para os ravinamentos) nas áreas imediatamente 

contíguas à área industrial. Este impacte é classificado como: negativo, direto, permanente, de médio 

prazo, magnitude reduzida, irreversível, provável, local, de valor ambiental reduzido e minimizável. 

Em suma, classifica-se este impacte como pouco significativo. 

Em termos geomorfológicos, consideram-se os impactes como negligenciáveis. 
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5.5.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração não são esperados quaisquer impactes sobre o fator ambiental. 

5.6 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

5.6.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Para a avaliação dos impactes ambientais do Projeto em estudo foram identificados os impactes para a 

fase de construção, exploração e desativação. Os impactes identificados foram classificados tendo em 

conta oito critérios abaixo descritos: 

 Natureza: positivo ou negativo, consoante as repercussões positivas ou negativas que tenham; 

 Âmbito: direto ou indireto, consoante sejam determinados diretamente pelo Projeto, ou sejam 

induzidos pelas atividades com ele relacionados; 

 Duração: temporários ou permanentes, consoante se verifiquem apenas durante um determinado 

período, ou se forem continuados no tempo; 

 Reversibilidade: irreversíveis ou reversíveis, caso os impactes permaneçam no tempo ou se 

anulem a médio ou longo prazo; 

 Extensão: locais, regionais, nacionais ou internacionais, consoante a extensão de território 

afetado; 

 Magnitude: reduzido, moderado ou elevado, de acordo com o grau de alteração dos parâmetros 

ambientais, sendo medida através das diferenças, qualitativas ou quantitativas, dos descritores 

com e sem a ação proposta; 

 Significância: pouco significativo, significativo ou muito significativo, consoante a importância 

atribuída a uma alteração no estado do ambiente, atendendo ao contexto em que se insere;  

 Probabilidade de ocorrência, consoante as hipóteses de o impacte ocorrer ou não. Não confundir 

com frequência. Caso ocorra, então pode ser mais ou menos frequente. 

Quadro 62 - Critérios de caracterização e avaliação de impactes 

Critérios Escala adotada 

Natureza 
Positivo 

Negativo 

Âmbito 
Direto 

Indireto 

Duração Temporário 
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Critérios Escala adotada 

Permanente (considerando o tempo de vida útil do Projeto) 

Reversibilidade 
Irreversível 

Reversível 

Extensão 

Local 

Regional 

Nacional 

Internacional 

Magnitude 

Reduzido 

Moderado 

Elevado 

Significância 

Pouco significativo 

Significativo 

Muito significativo 

Probabilidade de 

ocorrência 

Certo 

Provável 

Pouco provável 

Improvável 

 

5.6.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

As principais ações geradoras de impactes para os sistemas ecológicos na fase de construção são a 

desarborização, desmatação e decapagem do solo, escavações, movimentações de terras, movimentações 

de máquinas e veículos. 

Na fase de exploração as principais ações geradoras de impactes para os sistemas ecológicos são as 

inerentes ao funcionamento das indústrias instaladas e tráfego acesso às mesmas.  

5.6.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

5.6.3.1 Flora e vegetação 

Os impactes sobre a flora e vegetação são decorrentes das atividades que promovem a destruição da 

vegetação, nomeadamente a desarborização, desmatação e a decapagem. O projeto em causa levará à 

destruição de vegetação numa área de 28,3 ha para a instalação de área industrial, sendo afetadas áreas 

de eucaliptal (7 ha), matos (6 ha), vegetação ruderal (14 ha), pinhal e vinha (<1 ha) (Quadro 63). Este 

impacte caracteriza-se como sendo negativo, permanente, direto, certo, local, reversível, de magnitude 
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reduzida e pouco significativo, tendo em consideração o baixo valor ecológico das unidades de vegetação 

afetadas. 

A faixa de gestão de combustível definida em redor da zona industrial levará ainda à destruição de áreas 

de floresta, nomeadamente 12ha de eucaliptal, 0,9ha de pinhal e 0,1ha de plantação de carvalhos (Quadro 

63). Este impacte caracteriza-se como sendo negativo, permanente, direto, certo, local, reversível, de 

magnitude reduzida e pouco significativo. 

Quadro 63 - Áreas (ha) afetadas pela expansão da zona industrial por unidade de vegetação 

Unidades de vegetação Área industrial Faixa de gestão de combustível Total 

Eucaliptal 7,10 4,51 11,61 

Pinhal 0,37 0,55 0,92 

Plantação de carvalhos - 0,12 0,12 

Matos 6,45 - 6,45 

Linha de água - 0,05 0,05 

Vinha 0,01 1,12 1,13 

Áreas agrícolas - 1,02 1,02 

Ruderal 13,63 0,37 14,01 

Áreas artificializadas 0,70 0,11 0,81 

Total 28,26 7,84 36,10 

 

É de referir que, relativamente ao estaleiro, se prevê um impacte insignificante, uma vez que este será 

instalado em área já artificializada. 

As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas, irão conduzir também 

à destruição de espécimenes de flora. A maioria dos espécimenes cuja destruição está prevista 

correspondem a espécies de baixo valor ecológico. Destaca-se, contudo, a presença de indivíduos de 

sobreiro presentes de forma pontual, prevendo-se a afetação de 52 indivíduos desta espécie. O impacte 

de destruição de espécimenes de flora caracteriza-se como sendo negativo, permanente, direto, 

provável, local e reversível, de magnitude reduzida, pois são afetados pouco indivíduos de cada espécie, 

e pouco significativo. 

A circulação de maquinaria e veículos pesados durante a fase de construção, poderá resultar 

eventualmente no dano ou morte de espécies arbóreas na vegetação circundante por descuido de 

manipulação de máquinas. A presença eventual de sobreiros de forma pontual na área envolvente da 

área de intervenção leva a supor que possam vir a existir eventuais danos sobre estes indivíduos. No 

entanto, contempla-se nas medidas de minimização a sua identificação, devendo estes ficar devidamente 



 

  

página | 272 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial 
de Amoreira da Gândara 

1097.20 

sinalizados e protegidos até concretizadas todas as operações de construção. Este impacte cons idera-se 

negativo, temporário, direto, improvável, local, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo.  

As ações de terraplanagem, escavações, movimentações de máquinas e outros veículos, irão ser 

responsáveis pela suspensão de poeiras, produção de gases de combustão e de outras substâncias 

poluentes. As ações acima referidas poderão ainda contribuir para a deterioração da qualidade do solo 

e das águas, através do derramamento acidental de substâncias potencialmente poluentes ou tóxicas.  

A suspensão de poeiras levará consequentemente à acumulação das mesmas na superfície das folhas das 

plantas presentes na envolvente da obra. Esta acumulação afeta as taxas de fotossíntese, respiração e 

transpiração das plantas e favorece a entrada nas células das folhas de gases fitotóxicos, que poderão 

conduzir a doenças ou morte das plantas (Farmer, 1993). 

O aumento da presença de gases de combustão e outros poluentes no ar, poderá provocar nas plantas 

presentes na envolvente da obra necrose e alterações de coloração das folhas, diminuição das taxas de 

crescimento e queda prematura da folha (Sikora, 2004).  

O aumento da presença de poluentes e deterioração da qualidade do solo, poderá resultar em efeitos 

indiretos nas plantas presentes na envolvente do Projeto, nomeadamente alterações no pH, alteração 

e/ou diminuição da comunidade de microrganismos, maior risco de erosão, diminuição das taxas de 

crescimento e menor fertilidade (Mishra et al., 2016). Também a deterioração da qualidade das águas 

poderá resultar em efeitos indiretos nas plantas presentes na envolvente do projeto, nomeadamente 

excesso de crescimento de algumas espécies (nitrófilas), alterações de pH e/ou morte de algumas 

espécies (Owa, 2014). 

O impacte de degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da 

qualidade do solo, ar e águas caracteriza-se como sendo negativo, indireto, local, provável, no caso da 

suspensão de poeiras e deterioração da qualidade do ar, improvável, no caso deterioração da qualidade 

do solo e água (uma vez que apenas poderá acontecer em caso de acidente). A magnitude do impacte é 

reduzida, sendo este um impacte pouco significativo. 

Importa ainda referir que também o fogo é um fator de degradação da vegetação e que a presença de 

maquinaria e o aumento movimentações na área do projeto poderá levar a um aumento do risco de 

incêndio, contudo considera-se que, sendo seguidas as boas práticas e medidas de segurança adequadas 

ao funcionamento dos equipamentos, este é um impacte improvável, contudo poderá ter um âmbito 

local a regional. 
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O aumento do número de veículos e movimentação de terras na zona de implantação do projeto poderão 

funcionar como facilitadores da dispersão de espécies que anteriormente não existiam nas áreas 

contiguas ao projeto ou de espécies de caráter invasor já presentes nas imediações (ICNB, 2008). A 

confirmação da presença de espécies de flora exótica de caráter invasor na área de estudo potencia a 

ocorrência deste impacte. É de referir a presença de erva-das-pampas, canas e austrália na área de 

intervenção. O impacte de favorecimento de espécies invasoras caracteriza-se como sendo negativo, 

temporário, indireto, provável, local, reversível, de magnitude reduzida, dada a extensão da área de obra, 

e pouco significativo. Este é um impacte que poderá ser minimizado com a aplicação de um plano de 

controlo de exóticas invasoras. 

A recuperação ambiental das áreas intervencionadas de forma temporária tem um impacte positivo sob 

a flora e vegetação, permitindo a reposição e recuperação da vegetação nas áreas intervencionadas 

apenas de forma temporária. Este é um impacte positivo, permanente, local, certo, direto, reversível, de 

magnitude reduzida e pouco significativo. 

5.6.3.2 Fauna 

As ações de limpeza e desmatação resultam na destruição do coberto vegetal e na exclusão das espécies, 

pelo menos temporária, na área do projeto. 

A remoção da vegetação na área de expansão da zona industrial afetará vários biótopos, sobretudo áreas 

de floresta de produção, vegetação ruderal e matos. A perda destes biótopos irá conduzir à perda de 

habitat para algumas espécies, na sua maioria espécies sem estatuto de conservação desfavorável e 

relativamente tolerantes à perturbação. Salienta-se, contudo, a possibilidade de ocorrência de uma 

espécie de ave (ógea) com estatuto de conservação desfavorável e associada a biótopos florestais , que 

serão afetados pela implantação do projeto. No entanto, dada a extensão desse mesmo biótopo em toda 

a região em redor do projeto, considera-se que a perda desta área de habitat não será relevante. Como 

tal, considera-se que este é um impacte negativo, direto, permanente, reversível, de magnitude reduzida 

e pouco significativo. 

A desmatação conduzirá à perturbação, incluindo ruído e vibrações, resultando num efeito de exclusão 

da fauna, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade faunística. Este efeito não se limitará 

à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas. Este impacte considera-se negativo, direto, 

temporário, reversível, local, provável, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

O aumento dos níveis de perturbação resultará também na degradação dos habitats presentes na 
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envolvente da área de intervenção. Este impacte considera-se negativo, indireto, temporário, reversível, 

local, provável, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

A circulação de maquinaria e veículos pesados levará ainda ao aumento do risco de atropelamento, 

sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como anfíbios, répteis e micromamíferos. Este impacte 

considera-se negativo, direto, temporário, irreversível, local, provável, de magnitude reduzida e pouco 

significativo. 

A recuperação ambiental das áreas intervencionadas temporariamente tem um impacte positivo sob a 

fauna, permitindo o regresso de algumas espécies de fauna a essas áreas que foram intervencionadas 

apenas de forma temporária, minimizando o efeito de exclusão causado. Este é um impacte positivo, 

indireto, permanente, reversível, local, certo, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

5.6.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

5.6.4.1 Flora e vegetação 

O acréscimo de movimentações de veículos na área industrial poderá ser responsável pela suspensão de 

uma pequena quantidade de poeiras, produção de gases de combustão e de outras substâncias poluentes. 

Este é um impacte que foi identificado também na fase de construção e cujos efeitos esperados são 

semelhantes aos descritos para essa fase, contudo prevê-se uma magnitude reduzida, sendo por isso este 

um impacte pouco significativo.  

Tal como identificado na fase de construção, a presença e acréscimo de veículos na zona industrial 

poderá funcionar como facilitador da dispersão de espécies de caráter invasor. Contudo, nesta fase as 

movimentações de veículos serão menores e como tal este é um impacte pouco provável, de magnitude 

reduzida e pouco significativo. 

5.6.4.2 Fauna 

Com a implantação na área de mais indústrias prevê-se um aumento dos níveis de perturbação resultará 

que, como referido para a fase anterior, resultará na degradação dos habitats presentes na envolvente. 

Este impacte considera-se negativo, permanente, local, provável, indireto, reversível, de magnitude 

moderada e pouco significativo. 

O aumento do tráfego automóvel na zona industrial levará ao aumento do risco de atropelamento, 

sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como anfíbios, répteis e micromamíferos. Este impacte 
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considera-se negativo, permanente, local, provável, direto, irreversível, de magnitude reduzida e pouco 

significativo dada a presença de espécies de baixo valor ecológico. 

5.7 AMBIENTE SONORO 

5.7.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A avaliação de impactes foi realizada através da comparação dos níveis sonoros previstos na fase de 

construção e na fase de exploração, com a situação atual (considerada situação de referência) e com os 

valores limite definidos no RGR. 

A previsão dos níveis sonoros resultantes das atividades associadas à fase de construção e à fase de 

exploração foi efetuado através de modelação sonora. 

O Decreto-Lei n.º 136-A/2019 de 6 de setembro, procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 146/2006 

de 31 de julho, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva (EU) 2015/996, da Comissão, de 19 de 

maio de 2015, que estabelece métodos comuns de avaliação do ruído de acordo com a Diretiva 2002/49/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho. 

As previsões dos níveis sonoros foram obtidos através de um modelo de cálculo onde foram aplicados os 

métodos de cálculo definidos no Decreto-Lei n.º 136-A/2019 de 6 de setembro, que procedeu à primeira 

alteração ao Decreto-Lei n.º 146/2006 de 31 de julho, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 

(EU) 2015/996, da Comissão, de 19 de maio de 2015, que estabelece métodos comuns de avaliação do ruído 

de acordo com a Diretiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho., ou seja, o método CNOSSOS-

EU para o ruído de tráfego rodoviário.  

Teve-se também em consideração as orientações definidas no documento “Diretrizes para Elaboração de 

Mapas de Ruído” (Guedes e Leite, 2011), tendo, no entanto, em atenção, as alterações efetuadas pelo 

Decreto-Lei n.º 136-A/2019 de 6 de setembro ao Decreto-Lei n.º 146/2006 de 31 de julho. 

Os níveis sonoros previstos foram obtidos para os indicadores de ruído Ld, Le, Ln e Lden calculados à altura 

de medição para cada um dos recetores sensíveis avaliados, ou seja, 1,5 metros de altura para o recetor R1 

e 4m para o recetor R2. Para a criação do modelo digital do terreno, a cartografia base incluiu a altimetria 

do terreno (curvas de nível cotadas), a localização e altura dos edifícios e a localização das medições efetuadas. 
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Em termos meteorológicos adotaram-se as percentagens de ocorrência média anual de condições 

meteorológicas favoráveis à propagação do ruído indicadas pelas Diretrizes para Elaboração de Mapas de 

Ruído – Versão 3 (APA, 2011): 50% no período diurno; 75% no período entardecer; e 100% no período 

noturno. 

A envolvente da área de estudo é caracterizada por zonas de solo macio (aglomerados florestais e agrícolas), 

para as quais, na modelação foi considerado solo poroso (G=1) e solo duro (aglomerados populacionais, 

áreas industriais, vias de tráfego) para as quais foi considerado solo duro (G=0). Foi utilizada a Carta de Uso 

e Ocupação do Solo (COS) para 2018 para a atribuição do tipo de solo. Na modelação utilizou-se o software 

comercial IMMI (Wölfel Meβsisteme). 

5.7.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

Na fase de construção dos acessos viários e das infraestruturas associadas, decorrerão um conjunto de 

atividades ruidosas temporárias, cuja emissão de níveis sonoros pode induzir alterações no ambiente sonoro 

de referência, destacando-se a utilização de maquinaria pesada em operações de escavação, terraplenagem e 

betonagem e a circulação de veículos pesados para transporte de materiais e equipamentos, e de veículos 

ligeiros para deslocação de trabalhadores afetos à obra. 

Durante esta fase serão levadas a cabo um conjunto de ações passíveis de gerarem níveis sonoros com algum 

significado, nomeadamente: 

 instalação e utilização do estaleiro; 

 circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos à obra; 

 trabalhos de desmatação e decapagem; 

 construção dos acessos e das infraestruturas associadas, abertura/fecho de valas;  

 construção das vias de acesso (pavimento); 

 recuperação paisagística das áreas intervencionadas; 

 movimentação de viaturas e máquinas para a execução das várias intervenções, incluindo o 

transporte de materiais e de trabalhadores. 

A fase de exploração será caraterizada pela emissão de ruído devido ao tráfego rodoviário e eventualmente 

pelas atividades que se vierem a instalar nos lotes previstos. 
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5.7.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

A fase de construção corresponde à execução dos trabalhos de preparação dos terrenos, acessos, 

saneamento e comunicações. Nesta fase é previsível que existam atividades de limpeza do terreno, 

desmatação e decapagem e trabalhos de demolição, movimentação de terras, montagem, desmontagem e 

manutenção do estaleiro da obra, pavimentação, circulação de máquinas e viaturas pesadas e construção e 

beneficiação de infraestruturas. 

O ruído gerado nesta fase depende de vários fatores, nomeadamente as características e quantidade de 

equipamentos a utilizar, regimes de funcionamento, quantidade de veículos ligeiros e pesados a circular para 

o local de construção. 

Não conhecendo nesta fase o cronograma final de trabalhos nem os equipamentos a utilizar não é possível 

prever com exatidão os níveis sonoros nos recetores sensíveis previsivelmente mais afetados na fase de 

construção, no entanto e de forma a ter uma estimativa dos níveis sonoros esperados foram modelados os 

níveis sonoros junto dos recetores sensíveis avaliados na situação de referência considerando 4 fontes de 

ruído com uma potência sonora de 100 dB(A) na área de Expansão da Zona industrial e considerando que o 

fluxo de veículos pesados na EN333-1 e EM603 de 1 veículos pesados por hora, não se considerando o 

movimento de veículos ligeiros nesta fase. Foi também considerado que as atividades de construção apenas 

ocorrem durante o período diurno.  

Os resultados da modelação efetuada correspondem aos valores de ruído particular e os valores de ruído 

ambiente foram calculados a partir da soma logarítmica dos níveis sonoros correspondentes à situação atual 

(determinada por medições de ruído) com os níveis sonoros correspondentes ao ruído particular 

(determinado por modelação). No Quadro 64 são apresentados os resultados obtidos. 

Quadro 64 - Níveis sonoros previstos para a fase de construção do projeto Expansão da Zona Industrial 

do Amoreira da Gândara 

Local 

Níveis sonoros - LAeq  [dB(A)] 

Ruído Residual (R.R.) Ruído Particular (R.P.) 
Ruído Ambiente (R.A) 

R.A.=R.P. + R.R.1 

R1 60 59 62 

R2 49 44 50 

 

Desta forma e de acordo com os resultados obtidos não é previsível que as atividades da fase de construção 

afetem de forma significativa os recetores sensíveis avaliados. 
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5.7.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Atualmente não é possível prever quais serão as fontes de ruído que serão inseridas na nova área da Zona 

Industrial nem o tráfego que será gerado. 

Assim sendo, para prever qual o ruído gerado pelas atividades industriais a instalar na nova área da Zona 

Industrial, foram considerados diferentes cenários. Tendo em consideração a distância da nova área da Zona 

Industrial não foram consideradas fontes fixas de ruído, mas apenas o tráfego que será gerado pelas atividades 

industriais a instalar. 

Tendo em consideração que não existe nenhum estudo de tráfego para o projeto e que não são conhecidas 

nesta altura as características das atividades a instalar, foram consideradas na modelação 3 cenários 

hipotéticos, considerando as condições de mobilidade atuais. Os cenários considerados na modelação são os 

seguintes: 

 Cenário 1: Aumento de 50% de tráfego na EN333-1 e EM603; 

 Cenário 2: Aumento de 100% de tráfego na EN333-1 e EM603; 

 Cenário 3: Aumento de 150% de tráfego na EN333-1 e EM603. 

O aumento de tráfego considerado em cada um dos cenários é relativo às contagens efetuadas aquando da 

avaliação da situação atual. Note-se que, como as contagens de tráfego foram efetuadas durante o período 

em que se encontrava em vigor o Estado de Emergência devido à pandemia de Covid-19, considera-se que o 

tráfego rodoviário é aproximadamente representativo de uma situação normal apenas para os períodos 

diurno e entardecer. Para o período noturno, e uma vez que não se registou qualquer veículo aquando das 

contagens considerou-se, por aproximação a outras curvas de tráfego características de acessos a Zonas 

Industriais, que o tráfego médio horário (TMH) do período noturno corresponde a 30% do TMH do período 

entardecer. No Quadro 65 são apresentados os acréscimos de tráfego determinados para cada cenário e 

respetivas vias de tráfego. 

Quadro 65 - Acréscimo de tráfego médio horário considerado no modelo 

Cenário 
Via de tráfego 

rodoviário 
Período de 
referência 

Incremento de  

Tráfego médio horário (TMH) 

Veículos Ligeiros Veículos Pesados 

1 

EN333-1 

Diurno  32 2 

Entardecer 34 0 

Noturno 10 0 

EM603 
Diurno  45 2 

Entardecer 9 0 
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Cenário 
Via de tráfego 

rodoviário 

Período de 

referência 

Incremento de  

Tráfego médio horário (TMH) 

Veículos Ligeiros Veículos Pesados 

Noturno 3 0 

2 

EN333-1 

Diurno  65 4 

Entardecer 68 0 

Noturno 20 0 

EM603 

Diurno  90 3 

Entardecer 19 0 

Noturno 6 0 

3 

EN333-1 

Diurno  135 5 

Entardecer 28 0 

Noturno 8 0 

EM603 

Diurno  203 8 

Entardecer 42 0 

Noturno 13 0 

 

Os níveis sonoros do ruído ambiente para a fase de exploração são apresentados do Quadro 66 ao Quadro 

68 e resultam da soma logarítmica dos níveis sonoros correspondentes à situação de referência (determinado 

por medições de ruído) com os níveis sonoros correspondentes ao ruído particular (determinado por 

modelação), para os locais avaliados na situação atual e para os diversos cenários avaliados. 

Quadro 66 - Níveis sonoros previstos para a fase de exploração – Cenário 1 

Locais de 

avaliação 

Níveis sonoros [dB(A)] 

Ruído Residual (R.R.) Ruído Particular (R.P.) 
Ruído Ambiente (R.A) 

R.A.=R.P. + R.R.1 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R1 60 60 39 59 56 56 50 58 61 61 50 62 

R2 49 49 42 51 47 40 35 46 51 49 42 52 

 

Quadro 67 - Níveis sonoros previstos para a fase de exploração – Cenário 2 

Locais de 

avaliação 

Níveis sonoros [dB(A)] 

Ruído Residual (R.R.) Ruído Particular (R.P.) 
Ruído Ambiente (R.A) 

R.A.=R.P. + R.R.1 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R1 60 60 39 59 59 59 53 61 62 62 53 64 

R2 49 49 42 51 50 43 38 49 53 50 43 53 
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Quadro 68 - Níveis sonoros previstos para a fase de exploração – Cenário 3 

Locais de 

avaliação 

Níveis sonoros [dB(A)] 

Ruído Residual (R.R.) Ruído Particular (R.P.) 
Ruído Ambiente (R.A) 

R.A.=R.P. + R.R.1 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R1 60 60 39 59 61 61 54 63 63 63 55 65 

R2 49 49 42 51 52 45 39 51 54 50 43 54 

 

De acordo com os resultados obtidos é possível constatar que não devem existir ultrapassagens do valor 

limite de exposição para zonas mistas nos recetores sensíveis avaliados em nenhum dos cenários definidos, 

no entanto, deve ser tido em consideração que os cenários efetuados podem não corresponder a uma 

realidade futura e que as atividades a instalar na área de Expansão da Zona industrial de Amoreira da Gândara 

devem cumprir os requisitos do Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, nomeadamente ao cumprimento 

do Artigo 13.º. 

Refira-se ainda que os valores apresentados incluem margens de incertezas inerentes a qualquer avaliação 

previsional, podendo naturalmente observarem-se desvio em relação à realidade, dada a variabilidade 

intrínseca de algumas fontes de ruído bem como à incerteza associada à previsão de um cenário futuro. 

No subcapítulo 5.5 é apresentada a síntese dos impactes provocados na fase de exploração do projeto para 

o fator ambiental ambiente sonoro, considerando os pressupostos dos cenários avaliados. 

5.8 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

5.8.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Eventuais efeitos ao nível dos recursos hídricos e qualidade da água prendem-se sobretudo com a 

potencial alteração da rede hidrográfica local, com a impermeabilização do solo, com a potencial 

contaminação de recursos hídricos superficiais e subterrâneos e com a degradação da qualidade da água 

local. A avaliação dos impactes na área de estudo foi realizada para as fases de construção e exploração, 

tendo em conta as características do projeto e as ações inerentes a cada uma das referidas fases . 
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5.8.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

Na fase de construção, as principais ações geradoras de impacte estão associadas à limpeza do terreno e 

desmatação, movimentação de terras, movimentação de veículos e maquinaria pesada e construção das 

infraestruturas.  

Por sua vez, na fase de exploração, considera-se que as principais ações geradoras de impactes estão 

relacionadas com a presença física das infraestruturas, o desenvolvimento da atividade industrial e a execução 

do plano de manutenção das infraestruturas que garantem a recarga do aquífero. 

5.8.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

No que respeita aos recursos hídricos superficiais, o principal impacte relaciona-se com o aumento do 

escoamento superficial em detrimento da infiltração derivado inicialmente da compactação dos solos e 

posteriormente da sua impermeabilização. 

O possível assoreamento da linha de água existente na área de intervenção é pouco provável, uma vez que a 

mesma cruza apenas a área destinada à faixa de gestão de combustível, pelo que se considera este como: 

negativo, direto, temporário, imediato, de reduzida magnitude, reversível, pouco provável, de âmbito local, 

minimizável e, em suma, pouco significativo. 

As atividades relacionadas com a movimentação de terras e movimentação de solos, que resultará na 

diminuição do nível de recarga do aquífero, constitui-se como um impacte de natureza negativo, direto, 

provável, temporário, reversível, imediato, de magnitude moderada no aquífero freático e reduzida nos 

aquíferos profundos, mas minimizável pela aplicação das soluções construtivas previstas no âmbito do 

PPZIAG e pela aplicação das do plano de manutenção previsto no seu âmbito, já aprovado pela Agência 

Portuguesa do Ambiente. 

No PPZIAG encontra-se previsto que os lugares de estacionamento, passeios, percursos pedonais e 

vias/percursos cicláveis devam ser constituídos por materiais permeáveis, de forma a permitir a infiltração de 

água no solo. Desta forma, é reduzida a taxa de impermeabilização do plano, limitando-se, grosso modo, aos 

edifícios, anexos, espaços de circulação e deposição dentro dos lotes, e às faixas de rodagem. No entanto, 

devido a esta impermeabilização, a produção de lixiviados e outros materiais passíveis de promover a 

contaminação dos solos e consequentemente das águas pluviais e de infiltração recarga serão captadas pelo 

sistema de drenagem de águas pluviais, que poderão passar a ter na sua constituição substâncias que 

contaminem o aquífero. 
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O derrame acidental de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis utilizados nas máquinas e veículos, afetos às 

obras pode ter impacte ao nível da qualidade das águas subterrâneas e a acontecer poderá traduzir-se num 

impacte negativo e significativo, se não forem tomadas medidas imediatas para o confinamento destes 

derrames. Salienta-se, contudo, que o armazenamento deste tipo de substâncias e o seu manuseamento 

deverá ser realizado em local devidamente impermeabilizado, coberto e provido de bacias de retenção. 

Por fim, podem ocorrer derrames acidentais ou o incorreto encaminhamento dos efluentes domésticos 

provenientes do estaleiro. Este impacte, sendo pouco provável, no caso de ocorrência será: negativo, 

magnitude reduzida a moderada (dependendo do tempo de resposta após identificação da ocorrência), efeito 

direto, temporário, de curto prazo, reversível e de âmbito local e pouco significativo. 

5.8.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração os impactes expectáveis relacionam-se com o derrame acidental de óleos, 

lubrificantes e/ou combustíveis utilizados nas viaturas que circularão/estacionarão na área de Projeto. O 

impacte ao nível da qualidade das águas sendo incerto, a acontecer poderá ser negativo e significativo, se não 

forem tomadas medidas imediatas para o confinamento destes eventuais derrames. 

5.9 SOLO E CAPACIDADE DE USO 

5.9.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Para a avaliação de impactes ao nível do solo e da sua capacidade de uso, são tidas em conta as características 

identificadas na caracterização da situação de referência, assim como as ações previstas. 

5.9.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

Os impactes resultantes do desenvolvimento do projeto sobre o solo ocorrem, essencialmente, durante a 

fase de construção e prendem-se sobretudo com a destruição do coberto vegetal, com a perda de capacidade 

de uso e indução de processos erosivos. Na fase de exploração, os impactes sobre o solo decorrem da 

presença física da atividade, nomeadamente pela presença das infraestruturas associadas e pelo transporte de 

pessoas e bens. 
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5.9.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

A instalação do estaleiro, embora deva ocorrer sobre áreas já artificializadas, cumulativamente com a 

movimentação de pessoas e equipamentos no início da construção, originará a compactação dos solos, 

principalmente nos locais onde serão implantadas as infraestruturas, originando a degradação do solo por 

alteração das suas características físicas. Este é um impacte negativo, direto, irreversível e permanente, de 

reduzida magnitude e significância reduzida, uma vez que é limitado no espaço e se prevê que incida sobre 

áreas já intervencionadas. 

As operações de limpeza e desmatação e de movimentação de terras, nomeadamente por escavação e aterro, 

a ocorrer na área de intervenção do PPZIAG, cumulativamente com a inerente movimentação de veículos, 

resultará na alteração do perfil dos solos e na degradação física dos mesmos, condicionando o seu valor 

pedológico e reduzindo a sua capacidade de uso. Embora o impacte seja classificado como negativo, certo, 

direto, local, irreversível, imediato, de magnitude moderada tendo em conta a extensão da área, a sua 

significância é considerada reduzida, atendendo ao facto de estarmos perante solos sem aptidão agrícola. Este 

é um impacte irreversível e permanente. 

Durante a fase de construção, de referir também que os necessários trabalhos de limpeza e desmatação dos 

terrenos e de movimentação de terras tornarão os solos mais suscetíveis à ação dos agentes erosivos, 

podendo originar processos de erosão e de arrastamento dos solos. Estes impactes podem classificar-se 

como negativo, direto, certo e de magnitude reduzida, irreversível, permanente e pouco significativo. 

Existe ainda, durante esta fase, um potencial de contaminação do solo, como eventual consequência de 

derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias contaminantes. Embora este seja um 

cenário pouco provável, uma eventual ocorrência resultará em impactes negativos, considerados pouco 

significativos, de âmbito local, incertos e cuja magnitude dependerá da quantidade de substâncias envolvidas. 

Este impacte é mitigável, desde que adotadas medidas de proteção do solo em obra. 

5.9.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

A concretização da intenção de ocupação da área por atividade industrial conduzirá à indisponibilização dos 

solos para uso florestal, sendo este um impacte negativo, direto, certo, local, de magnitude reduzida e pouco 

significativo, tendo em conta a capacidade de uso dos solos e a sua pouca suscetibilidade para utilização 

agrícola. Acresce ainda o facto de à medida que os lotes forem sendo ocupados, ocorrerão ações de 

escavação para nivelamento e fundação dos edifícios, aumentando, progressivamente, a área 
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impermeabilizada. Tal traduz-se num impacte negativo, certo, local, permanente, de magnitude moderada, 

mas pouco significativos. 

Existe também, durante a fase de exploração, potencial de contaminação do solo, como eventual 

consequência de derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias contaminantes, quer 

relacionado com a circulação de veículos, quer relacionado com a implantação das próprias atividades 

industriais. Embora este seja um cenário pouco provável, uma eventual ocorrência resultará em impactes 

negativos, considerados pouco significativos, de âmbito local, incertos e cuja magnitude dependerá da 

quantidade de substâncias envolvidas. 

5.10  OCUPAÇÃO DO SOLO 

5.10.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Os impactes na ocupação do solo advêm da alteração do uso, em resultado das atividades humanas, que 

se traduzem sempre numa transformação da ocupação do território. Para a avaliação dos impactes neste 

descritor, considera-se como critério essencial a área afetada, assim como a afetação de usos do solo 

considerados mais sensíveis pela sua importância socioeconómica.  

A avaliação dos impactes em termos de usos do solo afetados tem uma natureza qualitativa, embora se 

tenha efetuado uma quantificação das áreas dos diferentes usos do solo afetados.  

5.10.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

Consideram-se as principais ações geradoras de impactes para a ocupação do uso do solo na 

desarborização, desmatação e decapagem do solo, escavações e movimentações de terras.  

5.10.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção, as ações de implantação do projeto levarão à afetação de áreas de floresta de 

eucalipto, matos, vegetação esparsa, floresta de pinheiro-bravo, vinha, áreas de estacionamentos e 

logadouros e rede viária e espaços associados (Quadro 69). Este impacte classifica-se como negativo, 

direto, certo, permanente, de magnitude moderada, reversível e pouco significativo.  

Para a instalação da faixa de gestão de combustível em redor da área industrial serão ainda destruídas 

áreas de floresta de eucalipto, floresta de pinheiro-bravo e floresta de outros carvalhos (Quadro 69). 
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Este impacte classifica-se como negativo, direto, certo, permanente, de magnitude moderada, reversível 

e pouco significativo. 

Quadro 69 - Áreas (ha) afetadas pela expansão da zona industrial por categoria de uso do solo 

Uso do solo Área industrial Faixa de gestão de combustível Total 

Áreas de estacionamentos e logadouros 0,22 - 0,22 

Rede viária e espaços associados 0,48 0,11 0,59 

Florestas de eucalipto 7,10 4,51 11,61 

Florestas de outros carvalhos - 0,12 0,12 

Florestas de pinheiro-bravo 0,37 0,55 0,92 

Matos 6,45 - 6,45 

Pastagens espontâneas - 1,02 1,02 

Vegetação esparsa 13,63 0,37 14,01 

Vinhas 0,01 1,12 1,13 

Cursos de água naturais - 0,05 0,05 

Total 28,26 7,84 36,10 

 

5.10.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração, a necessidade de manutenção de uma faixa de gestão de combustíveis em redor 

da zona industrial sem vegetação por razões de segurança contra incêndios (50 a 100 m), levará à 

impossibilidade de regeneração das áreas de floresta de produção afetadas, nomeadamente de eucaliptal. 

Este impacte classifica-se como negativo, direto, certo, permanente, de magnitude reduzida, reversível e 

pouco significativo. 

5.11  SOCIOECONOMIA 

5.11.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A avaliação dos impactes do projeto na componente socioeconómica tem por base o conhecimento da 

situação existente e da tendência de evolução com a implantação do projeto, essencialmente nas 

vertentes do emprego e tecido empresarial, mas também na afetação da população próxima à envolvente 

da zona industrial de Amoreira da Gândara, devido à circulação de veículos associados à construção do 

loteamento. 

A avaliação tem por objetivo a identificação dos impactes relevantes das mudanças prováveis que 

resultem da construção e disponibilidade de solo industrial devidamente infraestruturado. 
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5.11.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

Para a fase de construção a análise dos impactes centrou-se sobretudo em três aspetos: 

 Influência das atividades construtivas no emprego e na economia local; 

 Alterações ao nível das áreas urbanas, habitacionais e infraestruturas; 

 Perturbação das acessibilidades e circulações locais. 

Na afetação da população, os impactes decorrem de situações de incomodidade provocada pela 

circulação de máquinas e viaturas pesadas utilizadas na movimentação de terras e transporte de materiais 

de construção. Os impactes daí resultantes relacionam-se diretamente com os indicadores 

socioeconómicos, mas também com outras componentes como o ambiental por exemplo, incidindo 

diretamente sobre o ambiente sonoro e a qualidade do ar. 

Para determinarmos a origem dos impactes da expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, 

apontamos dois sentidos: 

 Negativo – os que resultam dos efeitos provocados sobre as condições de qualidade de vida dos 

habitantes locais; 

 Positivo – os que resultam da quantidade de empregos que a construção do loteamento vai gerar e 

ter na relação entre emprego e desemprego e da forma como o projeto será mais ou menos 

importante para dinamizar as atividades económicas. 

Para classificar os impactes de natureza negativa, consideramos as seguintes classes de intensidade: 

 Muito baixa - quando o volume de tráfego de pessoas não provoca sobrecarga da rede de 

infraestruturas existentes nem é capaz de gerar problemas na segurança e perturbação do mesmo; 

 Baixa – quando o volume de tráfego começa a provocar ligeiras alterações e sobrecarga das 

infraestruturas rodoviárias, mas ainda não perturba o tráfego nem põe em causa a respetiva 

segurança; 

 Média – quando o volume de tráfego começa já a sobrecarregar as infraestruturas e simultaneamente 

provoca constrangimentos quer na segurança quer no próprio tráfego; 

 Alta – quando o volume de tráfego constitui uma sobrecarga da rede de infraestruturas rodoviárias 

causando simultaneamente constrangimentos ao nível da segurança e provocando graves 

perturbações ao nível do tráfego. 
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Para classificar os impactes de natureza positiva utilizamos a seguinte escala de intensidade dentro da 

respetiva classe: 

 Muito Baixa – quando o projeto não tem interferência na taxa de desemprego e por conseguinte a 

atividade acaba por ter um efeito residual na atividade económica; 

 Baixa – quando o projeto é capaz de reduzir a taxa de desemprego em até 0,1% e a atividade 

desenvolvida acaba por ter um impacte pouco importante na atividade económica; 

 Média - quando o projeto é capaz de reduzir a taxa de desemprego em 0,1% e 1,0% e como tal a 

atividade desenvolvida acaba por ter um impacte importante na atividade económica; 

 Alta - quando o projeto é capaz de reduzir a taxa de desemprego em mais de 1,0% e por conseguinte 

a atividade desenvolvida acaba por ter um impacte muito importante na atividade económica. 

5.11.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

As atividades construtivas nomeadamente a movimentação das máquinas e de todos os veículos utilizados 

quer na movimentação de terras quer no transporte de materiais de construção, acabam por resultar em 

impactes capazes de causar repercussões nas áreas habitacionais próximas sendo ainda de referir a capacidade 

de gerar empregos que se avalia a seguir.  

Sabemos que a construção e toda a atividade gerada está confinada ao perímetro da Zona Industrial de 

Amoreira da Gândara que serão geradores de impacte positivo sendo que a intensidade desse impacte será 

da responsabilidade da entidade responsável pela obra e das respetivas políticas de recrutamento de pessoal 

o que pela dimensão e características das obras a realizar fará aumentar o emprego ao nível local. 

Nesta fase do projeto não se conhece ainda qual o número de trabalhadores envolvidos ainda que se aponte 

para uma média de 20 empregados por semana conforme dados disponibilizados pelo Município de Anadia, 

o que não permite aferir se os empregos são novos ou se já se encontram criados e desde quando. No 

entanto, admitindo que parte destes empregos sejam já ocupados pelas empresas responsáveis pela 

construção da Zona Industrial, devemos considerar um impacte positivo, direto, certo e temporário, 

podendo ainda tornar-se abrangente uma vez que a mão de obra pode vir a ser oriunda quer das freguesias 

mais afastadas quer de concelhos vizinhos, sendo de magnitude moderada e baixa intensidade o que resulta 

num impacte pouco significativo. 

Na periferia da zona industrial temos também zonas habitacionais estando as habitações mais próximas a 

menos de 100m para sul e para poente e nascente da área de expansão que coincide com os aglomerados 

populacionais de Cabeço e Ancas, respetivamente. Mesmo desconhecendo o número de viaturas pesadas que 
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serão necessárias para o transporte de materiais, não é expectável que ocorra uma alteração significativa no 

volume de tráfego. 

Por outro lado, o acesso direto à N 333-1 como à restante rede viária, permite retirar o tráfego do centro 

de Amoreira da Gândara, o que torna o impacte menos agressivo da parte da circulação dos veículos 

associados à construção que será pouco sentido quer nas vias circundantes quer nos recetores mais sensíveis. 

Assim, o impacte embora negativo, direto, certo, será temporário, restrito, de magnitude reduzida que se 

prevê de baixa intensidade e no global, o impacte ao nível do tráfego será insignificante. 

5.11.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

No local existe já uma pequena Zona Industrial dotada de 5 indústrias (Quadro 70) que totalizam 

aproximadamente 150 empregos, segundo dados disponibilizados pela Câmara Municipal de Anadia.  

Quadro 70 - Indústrias instaladas na Zona Industrial existente 

Empresa CAE 

Cartig – Cartão e Artigos para Embalagem, Lda. 17212 

ALUVIEIRA – Alumínios Vieira, Lda. 25120 

Vidrologic - Gestão de Resíduos e Ambiente, Lda. 38322 

Nexxpro - Fábrica de Capacetes, Lda. 32996 

Sucatas Moutinho & Filhos, Ldaa 46771 

 

A nova Zona Industrial de Amoreira da Gândara prevê a criação de 11 postos de trabalho por cada 

1 000  m² de área útil de implantação, segundo o estipulado no Relatório da Proposta Final do Plano de 

Pormenor, originando 1 783 novos empregos e um investimento que se aproxima dos 6 345 000,00 

milhões de euros, conforme descrito naquele Relatório.  

Este aumento estimado da empregabilidade fará aumentar também o total de empregados sobre os 

números definitivos dos Censos de 2011, de 12 194 para 13 977 empregados, o que representa um 

aumento de 14,62% na taxa de empregabilidade face àqueles números definitivos.  

Se considerarmos que em 2011 o número total de desempregados no concelho era de 1316 e que este 

investimento perspetiva a criação de 1 783 posto de trabalho, teríamos uma redução da taxa de 

desemprego de mais de 100%. 

Se tivermos em conta que para classificar os impactes de natureza positiva utilizamos a escala de 
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intensidade dentro da respetiva classe, então estamos perante a classificação de um impacte de classe 

alta, já que o projeto seria capaz de reduzir a taxa de desemprego em 100,0% e por conseguinte a 

atividade desenvolvida acaba por ter um impacte muito importante e significativo na atividade económica.  

5.12  SAÚDE HUMANA 

5.12.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Os impactes na saúde humana poderão ser identificados e qualificados em função da aplicação da metodologia 

proposta pela Organização Mundial da Saúde. Esta metodologia permite, numa primeira instância, determinar 

se a avaliação de impactes na saúde é necessária e se provavelmente será útil para o Projeto em causa. Os 

impactes serão considerados significativos, positivos ou negativos consoante o sentido das alterações 

introduzidas, quando interferirem com políticas anteriormente estabelecidas, induzirem alterações sobre a 

forma e os padrões de vida e saúde das populações, determinarem modificações na atividade económica, 

devendo ser considerados muito significativos quando a extensão das regiões afetadas ou das populações 

envolvidas assim o determinar e/ou a gravidade das situações. 

Os impactes do projeto na Saúde Humana são avaliados ao nível da qualidade do ar, da incomodidade gerada 

pelo ruído, proliferação de vetores transmissores de doenças associados à gestão de resíduos, da influência 

dos campos eletromagnéticos e da perceção da população relativamente ao risco. 

De referir que no âmbito deste estudo não são considerados os impactes na saúde dos trabalhadores, sendo 

esta temática objeto de legislação específica, não abrangida pela legislação de Avaliação de Impacte Ambiental. 

5.12.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

Para a fase de construção e exploração, a análise dos impactes centra-se sobretudo em três aspetos: 

 Instalação de estaleiros; 

 Movimentações de terras; 

 Abertura de acessos e transporte de materiais; 

 Presença física das infraestruturas; 

 Funcionamento da ZIAG ampliada; 

 Transporte de pessoas e bens. 
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5.12.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção do Projeto em estudo, que envolverá as atividades associadas à construção da 

Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, nomeadamente a instalação de estaleiros, operações 

de desmatação, movimentações de terras, abertura de acessos e transporte de materiais, poderão resultar 

em incomodidade para a população residente na envolvente, ainda que temporariamente. 

No que diz respeito ao Ambiente Sonoro, não obstante a análise feita na secção respetiva ao descritor, tendo 

em conta o carácter intermitente e descontínuo do ruído gerado, assim como o incremento esperado nos 

níveis sonoros e as distâncias entre os recetores sensíveis identificados e a área do projeto, considera-se que 

os impactes serão negativos, diretos, magnitude reduzida, de carácter temporário, local e mitigável. 

Relativamente à qualidade do ar, prevê-se um aumento de emissões associado à movimentação de terras, à 

circulação de veículos pesados e maquinaria e aumento temporário do tráfego rodoviário na envolvente. 

Dependendo dos trajetos selecionados para acesso às zonas a afetar com o projeto, um maior número de 

aglomerados populacionais poderá vir a ser, ou não, afetados pela fase de construção do projeto. Considera-

se que os impactes serão negativos, diretos, magnitude reduzida, de carácter temporário, local e mitigável. 

Considerando o risco de proliferação de vetores transmissores de doenças como resultado da acumulação 

de resíduos na zona de deposição de resíduos orgânicos, considera-se que o impacte na saúde humana será 

não significativo, dado que se prevê a implementação de um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição (PPGRCD) que contemple uma adequada manutenção e limpeza do espaço, assim 

como formação específica e sensibilização direcionada aos trabalhadores da obra. 

No geral, os impactes na saúde humana durante a fase de construção do projeto, embora negativos, são de 

magnitude reduzida, podendo ser minimizados com a seleção dos acessos que promovam a menor afetação 

da população na envolvente e com a adoção de equipamentos de proteção individual que minimizem a 

exposição dos colaboradores ao risco. 

5.12.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Os principais, e mais diretos, efeitos sobre a saúde humana são os descritos na qualidade dos recursos 

hídricos, qualidade do ar e ambiente sonoro. De forma indireta, o funcionamento de uma zona industrial, 

com indústrias a laborar continuamente, pode causar efeitos adversos na saúde. 
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Importa evidenciar que, por um lado, ocorrerão impactes muito semelhantes aos identificados na fase de 

construção, aquando da ocupação dos lotes e concretização das edificações das novas indústrias a instalar. 

Por outro lado, o aumento dos perigos e riscos para a saúde humana estão dependentes da tipologia de 

indústrias a instalar, o que, naturalmente, tem relação direta quer com as emissões de atmosféricas e de 

ruído, quer com o tipo de substâncias que serão utilizadas e cuja perigosidade pode ser maior ou menor. 

Deste modo, estima-se que o impacte na saúde humana seja negativo, certo, local, de magnitude e significância 

muito variável, mas mitigável com a adoção de medidas de proteção e da implementação de planos de 

emergência. 

5.13  PAISAGEM 

5.13.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

O presente EIA destina-se a identificar e avaliar os principais impactes no ambiente suscetíveis de virem a ser 

originados pela implantação do Projeto de Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara. 

Genericamente, a introdução de novos elementos na paisagem implica alterações na estrutura da mesma, 

alterações essas que poderão ter maior ou menor magnitude, consoante a capacidade da paisagem em conter 

a presença das modificações em causa. Essa capacidade manifesta-se em função da existência, ou não, de 

barreiras físicas capazes de limitar o impacte visual da expansão da Zona Industrial, por um lado e, por outro 

lado, pela dimensão, extensão e importância visual das alterações previstas. 

A capacidade de absorção visual da paisagem para o projeto em estudo, ou seja, a forma como é capaz de 

admitir novas intrusões sem degradar a sua qualidade visual, terá alguma variação, consoante as 

características, da orografia, da acessibilidade visual e das tipologias de uso do território. 

É igualmente importante ter em conta que, o projeto, se irá inserir num espaço onde já funcionam vários 

tipos de indústrias, e a sua realização nunca irá criar grandes impactes a nível de paisagem pois a zona 

envolvente já é claramente de cariz industrial. 

Assim, a avaliação dos impactes provocados pelo projeto em estudo na paisagem foi feita tendo em conta as 

características antes descritas, para o mesmo descritor e os valores atribuídos de qualidade, capacidade de 

absorção e sensibilidade visual. Esta avaliação teve em atenção, por um lado, as implicações na estrutura da 

paisagem e, por outro, a possibilidade de visualização das alterações preconizadas por parte de observadores 

potenciais. Assim, procedeu-se à distinção entre: 
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 Impactes no carácter/estrutura da paisagem – que consistem em variações na estrutura, caráter e 

qualidade da paisagem (ou seja, alterações na ocupação do solo - Limpeza do terreno, desmatação, 

decapagem e trabalhos de demolição, movimentação de terras, valores ecológicos, etc.), como 

resultado do projeto; 

 Impactes visuais – que são uma causa-efeito dos impactes na estrutura da paisagem, relacionando-se 

com as alterações provocadas em áreas visualmente acessíveis e com os efeitos dessas alterações 

relativamente a quem as observa. 

De forma genérica, pode-se dizer que os impactes na paisagem, originados por este tipo de empreendimentos, 

fazem-se sentir com maior intensidade durante a fase de construção, atenuando-se durante a fase de 

exploração, em resultado da implementação das medidas de integração paisagística e projeto de espaços 

exteriores, que visam a recuperação das áreas intervencionadas, bem como das zonas de depósito e de 

estaleiro e das áreas envolventes às frentes de obra, em geral.  

Para a avaliação qualitativa dos impactes sobre a paisagem, são ponderados dois aspetos principais: a 

sensibilidade visual da paisagem e a acessibilidade visual de pontos notáveis de observação para a zona do 

conjunto edificado da expansão da Zona Industrial.  

De acordo com as características da paisagem seguidamente descritas, é possível apresentar de forma 

resumida a valoração qualitativa dos impactes ambientais induzidos na paisagem.  

A apreciação de impactes potenciais foi feita garantindo uma distinção entre a fase de construção e a fase de 

exploração, uma vez que a magnitude dos impactes assume importâncias diferentes para cada uma das fases. 

A magnitude reflete assim, a grandeza do impacte, tendo em conta a dimensão e o alcance dos efeitos visuais 

provocados na paisagem. 

Este estudo foi desenvolvido com base nas observações no local e em trabalho de gabinete. 

Quando a paisagem sofre algum tipo de intervenção, esta pode originar impactes negativos. A magnitude 

desses impactes será tanto maior quanto mais extensa for a área de intervenção, as alterações operadas e a 

fragilidade visual da paisagem. 

A capacidade de absorção visual da paisagem para o projeto em estudo, ou seja, a forma como é capaz de 

admitir novas intrusões sem degradar a sua qualidade visual, terá alguma variação, consoante as 

características, da orografia, da acessibilidade visual e das tipologias de uso do território. 
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É igualmente importante ter em conta que, o projeto, se irá inserir num espaço onde já funcionam vários 

tipos de indústrias, e a sua realização nunca irá criar grandes impactes a nível de paisagem pois a zona 

envolvente já é claramente de cariz industrial. 

Assim, a avaliação dos impactes provocados pelo projeto em estudo na paisagem foi feita tendo em conta as 

unidades e subunidades descritas no capítulo da Caracterização da Situação de Referência, a qualidade visual, 

capacidade de absorção visual e sensibilidade visual e paisagística, bem como a sua correspondência com as 

características do projeto em estudo e cartografia de análise de impactes.  

Os impactes para a Paisagem, foram avaliados segundo o seu sentido, complexidade/efeito, possibilidade de 

ocorrência, duração, frequência, reversibilidade, valor do recurso e/ou sensibilidade ambiental, escala 

geográfica e capacidade de minimização ou compensação, tendo em vista determinar o seu significado global.  

Complementarmente e para o descritor paisagem, foi ainda estudado a magnitude de um dado impacte 

calculado da seguinte forma: 

 Magnitude elevada – onde se definem alterações significativas da qualidade da paisagem ou da 

qualidade visual; 

 Magnitude média – onde se definem alterações sensíveis na qualidade da paisagem ou na qualidade 

visual; 

 Magnitude reduzida – quando se verificam alterações pouco sensíveis na qualidade da paisagem ou na 

qualidade visual. 

5.13.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

As ações geradoras de impactes na paisagem, estão associadas às seguintes ações: 

 Montagem, desmontagem e manutenção do estaleiro da obra - Será necessário, durante esta fase 

de construção, instalar um estaleiro de apoio à obra, o que acontecerá no interior da área de 

implantação do Projeto; 

 Limpeza do terreno, desmatação e decapagem e trabalhos de demolição - Previamente às 

operações de movimentações de terras, proceder-se-á ao corte e limpeza da vegetação existente 

na área de intervenção, incluindo derrube de árvores e desenraizamento. Cumulativamente, 

serão concretizados alguns trabalhos de demolição, necessários à implantação dos novos 

alinhamentos previstos para o arruamento; 
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 Movimentação de terras (escavação e aterro) - Para atingir a cota de projeto, será necessário 

proceder-se à movimentação de terras, nomeadamente escavações e aterros. Esta operação 

decorrerá na preparação dos lotes e na abertura de valas para posterior instalação da rede de 

drenagem de águas pluviais, rede de esgotos, rede de distribuição de água, instalações elétricas e 

instalações ITUR; 

 Movimentação de veículos e maquinaria pesada - Durante a fase de construção serão utilizados 

diversos veículos e maquinaria pesada, quer para a modelação do terreno, quer para o transporte 

dos diversos materiais necessários à concretização da atividade de construção e beneficiação de 

infraestruturas, assim como para transporte de pessoas afetas à obra; 

 Construção e beneficiação de infraestruturas - Desenvolvimento de todas as atividades inerentes 

à construção civil, nomeadamente para concretização de atividades de pavimentação e instalação 

de sinalização, abertura de valas para instalação da rede de drenagem de águas pluviais, rede de 

esgotos, rede de distribuição de água, instalações elétricas (incluindo rede de iluminação pública 

e postos de transformação), instalações ITUR, instalação de gás natural e, por fim, arranjos 

exteriores; 

 Edificações associadas à expansão da Zona Industrial (Introdução de elementos "estranhos" à 

paisagem) - As atividades a instalar-se devem cumprir com o disposto no PPZI no que respeita 

ao regime de edificabilidade, para cumprimento dos parâmetros urbanísticos; 

 Desenvolvimento da atividade industrial e transporte de pessoas e materiais associado - O 

desenvolvimento da atividade será efetivado com a ocupação dos lotes. Apesar de não ser 

conhecida a ocupação futura, esta ação traduzir-se-á no desenvolvimento das atividades 

económicas da região e na criação de emprego, assim como no incremento da movimentação de 

veículos ligeiros e pesados, consumo de água e produção de efluentes líquidos, efluentes gasosos, 

ruido e resíduos 

 Alteração das vistas anteriormente desfrutadas. 

5.13.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

De uma forma geral, a fase de construção implicará impactes negativos na paisagem, ao provocar uma 

"desorganização" da mesma nos locais mais próximos aos trabalhos de construção. Tal irá produzir o 

aparecimento de zonas de descontinuidade visual e funcional entre o espaço que, anteriormente, se 

apresentava fundamentalmente homogéneo. Esta “desorganização” prende-se com: 
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 Desorganização espacial e consequente perturbação da continuidade atual da paisagem na zona onde 

decorrem os trabalhos de construção – duração temporária; 

 Introdução de elementos "estranhos" à paisagem – duração permanente (temporária apenas para a 

maquinaria pesada auxiliar à construção); 

 Diminuição da visibilidade, ainda que pontual, essencialmente em épocas de baixa pluviosidade, 

provocada pelo aumento dos níveis de poeiras e respetiva deposição nas proximidades dos locais em 

obras, por movimentações de solos – duração temporária; 

 Alteração das vistas anteriormente desfrutadas – duração permanente (por introdução do Projeto e 

as demais estruturas e construções). 

Como se pode verificar, pela indicação dos impactes “permanentes”, os aspetos relativos à desorganização 

espacial e à alteração de vistas, que não se anulam na fase de exploração do empreendimento, são acentuados 

durante a fase de construção. Tal prende-se com o facto de se tratar de modificações importantes, com 

grande significado visual e paisagístico, ainda que possam ser integradas e parcialmente minimizáveis com a 

introdução de medidas específicas de enquadramento paisagístico. 

5.13.3.1 Impactes Paisagísticos/ na estrutura da Paisagem 

Em termos de impactes na estrutura da paisagem e ainda que estejamos na fase de construção, importará 

referir que o Projeto de Expansão ocorre nas imediações e na envolvente direta da atual Zona Industrial de 

Amoreira da Gândara, sendo absorvido em parte pela existência das unidades industriais atuais e já 

implantadas, pelo que os trabalhos de construção serão ainda assim visíveis a eventuais observadores. 

Assim, os impactes associados são classificados como: 

 Negativos; 

 Diretos; 

 Certos, temporários, usuais e reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzido; 

 Confinado à instalação e minimizável. 

Considera-se assim o impacte como: Pouco significativo. 

Relativamente à magnitude e para a área de implantação do projeto, trata-se de impactes com magnitude 

reduzida, dada a baixa qualidade visual, média capacidade de absorção visual, reduzida sensibilidade visual e 

paisagística. 
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5.13.3.2 Impactes Visuais 

Em termos de impactes visuais, os potenciais observadores serão os utentes da EN333-1 e A1/IP1 e 

observadores locais das unidades industriais na envolvente, pelo que sentirão visualmente a degradação da 

paisagem, no decorrer da fase de construção. 

Desta forma, os impactes ambientais visuais são classificados como: 

 Negativo; 

 Direto; 

 Certo, temporário, usual e reversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzido; 

 Confinado à instalação e minimizável. 

Considera-se assim o impacte como: Pouco significativo. 

Relativamente à magnitude e para a área de implantação do projeto, trata-se de impactes com magnitude 

média, dada a baixa qualidade visual, média capacidade de absorção visual, reduzida sensibilidade visual e 

paisagística, ainda que ocorra em áreas com visibilidade, o que permite pontualmente aos observadores locais 

verificarem a visualmente o desenvolvimento dos trabalhos. 

5.13.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração, são a considerar os vários tipos de impactes que, decorrendo da fase de 

construção, não podem ser completamente anulados. Obviamente, a sua importância (Magnitude e 

Significado) irá variar consoante a minimização possível de ditos impactes. 

Tendo em conta os aspetos focados no subcapítulo relativo à fase de construção, recorda-se o tipo de 

impactes que irão continuar durante a fase de exploração, embora acrescidos de considerações relativamente 

às possibilidades de minimização (arranjos exteriores): 

 Edificações associadas à expansão da Zona Industrial (Introdução de elementos "estranhos" à 

paisagem) - As atividades a instalar-se devem cumprir com o disposto no PPZI no que respeita ao 

regime de edificabilidade, para cumprimento dos parâmetros urbanísticos; 

 Desenvolvimento da atividade industrial e transporte de pessoas e materiais associado - O 

desenvolvimento da atividade será efetivado com a ocupação dos lotes. Apesar de não ser conhecida 

a ocupação futura, esta ação traduzir-se-á no desenvolvimento das atividades económicas da região 
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e na criação de emprego, assim como no incremento da movimentação de veículos ligeiros e pesados, 

consumo de água e produção de efluentes líquidos, efluentes gasosos, ruido e resíduos; 

 Alteração das vistas anteriormente desfrutadas. 

5.13.4.1 Impactes Paisagísticos / na estrutura da Paisagem 

Em termos de impactes na estrutura da paisagem e na fase de exploração, a implantação do projeto será 

parcialmente absorvida em termos de estrutura da paisagem, pelas unidades industriais atuais e já implantadas, 

sendo certo do ponto de vista dos observadores utentes da EN333-1 e A1/IP1, os impactes na estrutura da 

paisagem terão outro significado. 

Assim, os impactes associados são classificados como: 

 Negativo; 

 Indireto; 

 Certo, permanente, usual e irreversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzido; 

 Confinado à instalação e não minimizável. 

Globalmente para ambos os casos, considera-se o impacte como: Moderadamente significativo. 

Relativamente à magnitude e para a área de implantação do projeto, tratam-se de impactes com magnitude 

média, dada a baixa qualidade visual, média capacidade de absorção visual e reduzida sensibilidade visual e 

paisagística, ainda que ocorra em áreas com visibilidade, o que permite pontualmente aos observadores locais 

verificarem as edificações associadas à expansão da Zona Industrial. 

Dado que a intervenção ocorre em áreas com visibilidade, nomeadamente dos observadores EN333-1 e 

A1/IP1, consideramos a magnitude como média a elevada, sendo ainda assim de referir que a expansão da 

Área Industrial assume características de inevitabilidade, nomeadamente na perspetiva de que se trata de uma 

expansão prevista em Plano de Pormenor devidamente aprovado. 

5.13.4.2 Impactes Visuais 

A bacia visual para a expansão da Área Industrial denota que as zonas com visibilidade possível para os 

elementos a implantar são extensas, nomeadamente do ponto de vista dos observadores da EN333-1 e A1/IP1 

(sendo ainda assim a considerar que se trata de uma expansão prevista em Plano de Pormenor devidamente 

aprovado, pelo que os observadores não serão, portanto, sensíveis a este tipo de intervenção). 
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Ainda assim, e para os observadores locais das unidades industriais na envolvente direta, sentirão visualmente 

a degradação da paisagem, com a implantação da expansão da Área Industrial, capacitando a Área Industrial 

de Amoreira da Gândara, de mais tecido industrial, propagando a baixa qualidade visual associada às intrusões 

visuais, constituídas por infraestruturas, pavilhões, armazéns e edifícios de diversas tipologias, aparências, 

conceitos e tonalidades, sendo desse forma um agravamento dissonante no contexto da paisagem da zona 

envolvente. 

Importará, contudo, referir a compatibilidade do projeto com o uso do solo a que se destina – áreas 

industriais, pelo que para os observadores locais, ocorrerá facilmente um cenário de habituação e valorização 

da paisagem. 

Desta forma, os impactes ambientais visuais são classificados como: 

 Negativo; 

 Indireto; 

 Certo, permanente, usual e irreversível; 

 Sensibilidade ambiental reduzido; 

 Confinado à instalação e não minimizável. 

Globalmente para ambos os casos, considera-se o impacte como: Moderadamente significativo. 

Relativamente à magnitude e para a área de implantação do projeto, tratam-se de impactes com magnitude 

reduzida, dada a baixa qualidade visual, reduzida capacidade de absorção visual, reduzida sensibilidade visual 

e paisagística, ainda que ocorra em áreas com visibilidade, o que permite pontualmente aos observadores 

locais verificarem a existência da instalação, sem contudo a valorizarem como um impacte visual, dado o 

enquadramento industrial da envolvente. 

O projeto prevê como forma de atenuar os impactes já descritos, arranjos exteriores em espaços entre os 

edifícios e áreas de circulação dos utentes e profissionais.  

A concretização desta componente do projeto terá um contributo decisivo para a valorização paisagística de 

toda a construção, atenuando assim o efeito da dimensão da área edificada.  

Por outro lado, a integração paisagística opta fortemente pela utilização de árvores em alinhamento nos eixos 

dos acessos rodoviários e nas áreas circundantes aos edifícios, para além de ser garantido o nível de 

arborização pré-existente nos terrenos confinantes, respeitando assim a integração com a paisagem 
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envolvente. O contributo que o projeto de arranjos exteriores e integração paisagística e a sua concretização 

dará para a valorização da paisagem local representa assim um impacte positivo. 

Em síntese, o impacte associado à componente de valorização paisagística é: 

 Positivo; 

 Direto; 

 Certo, permanente, ocasional e irreversível; 

 Sensibilidade ambiental moderada; 

 Não confinado, mas localizado e minimizável. 

Globalmente, considera-se o impacte como: Moderadamente significativo. 

5.14  PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO 

5.14.1 METODOLOGIA E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Com base no estudo de caraterização realizado estabelece-se o potencial patrimonial da área sobre a 

qual incide o projeto, que vem contribuir para definir eventuais áreas de maior sensibilidade e determinar 

o grau de risco considerando desta forma a existência ou inexistência de vestígios arqueológicos.  

Para analisar o significado do impacte e independentemente da sua natureza, deve ser tido em conta da 

mesma forma qual a importância específica dos elementos patrimoniais existentes, sendo que a 

intensidade do impacto se determina valorizando aqueles elementos seguindo alguns pressupostos:  

1. Potencial científico; 

2. Significado histórico-cultural; 

3. Interesse público; 

4. Raridade / singularidade; 

5. Antiguidade; 

6. Dimensão / monumentalidade; 

7. Padrão estético; 

8. Estado de conservação; 

9. Inserção paisagística. 

A partir daqui definimos três níveis de significância: 
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 Reduzida: quando apenas contempla pequenas ocorrências, de fracos indícios de valor 

patrimonial, elementos de valor etnográfico muito frequentes e sítios arqueológicos que se 

definem por achados isolados ou sítios escavados onde se verificou interesse bastante limitado;  

 Média: quando estamos perante sítios e estruturas com grandes potencialidades de revelar 

pertinência científica, ainda que não tenha sido alvo de investigação mais pormenorizada e a 

vestígios de vias de comunicação enquanto estruturantes do povoamento; 

 Elevada: quando estamos perante património classificado, património construído de valor 

arquitetónico e etnográfico e a sítios arqueológicos únicos. 

Os potenciais impactes do projeto são ainda avaliados considerando a distância relativa às infraestruturas 

a construir que determinam assim as probabilidades de ocorrências dos impactes, sabendo-se que quanto 

menor for a distância, maior serão as probabilidades de ocorrência de impactes.  

5.14.2 AÇÃO GERADORAS DE IMPACTES 

Em termos gerais, neste tipo de projeto, quando se procede a intervenções capazes de gerar impactes no 

âmbito arqueológico, falamos normalmente de: desmatação e decapagem do solo, intrusão ao nível do solo 

e subsolo, abertura de rodeiras, caminhos e acessos, movimentação de terras com ou sem transporte de 

sobrantes ou de empréstimo para depósito e consequente implantação de estaleiros de obra. 

5.14.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Com base nos elementos disponíveis, considera-se que tanto a desmatação e intrusões no solo e subsolo, 

como a abertura de acessos e instalação de estaleiros não interferem de forma direta com elentos de valor 

patrimonial conhecidos, e o potencial arqueológico não é conhecido porque não estão reportados para o 

local trabalhos de intervenção de âmbito arqueológico que nos permitam assegurar que quele potencial seja 

nulo, mas ainda assim resultando desta forma em impactes pouco significativos. 

Importa, contudo, referir a proximidade à área intervenção do projeto à Capela das Almas da Clara, e embora 

esta se encontre em estado avançado de ruína, é necessário ter em conta a possibilidade de afetação indireta 

ou acidental deste elemento patrimonial, impacte que poderia ser significativo. Contudo, considera-se que 

existem medidas de minimização que podem ser aplicadas para a minimização do mesmo. 

5.14.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Não existem impactes na fase de exploração. 
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5.15  QUADRO SÍNTESE DE IMPACTES 
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FASE DE CONSTRUÇÃO 

Clima e alterações climáticas 

Movimentação de terras Impacte negligenciável 

Emissões de GEE N Dir L C T Rev I R PS Cum Mi 

Perda de capacidade de sequestro de 

carbono 
N Dir L C P Rev I R PS Sim Mi 

Qualidade do ar 

Efeitos na saúde humana e na fauna 

(Poluentes atmosféricos gerados pelo 

funcionamento de máquinas e 

equipamentos de obra e circulação de 

veículos) 

N Dir L C T Rev I R PS Sim Mi 

Geologia e Geomorfologia 

Movimentação de Terras N Dir L C T Rev I R PS Sim Mi 

Necessidade de envio de materiais para 

aterro 
N Dir L C T Rev I R PS Sim Mi 

Incremento da erosão nas áreas contíguas 

à ZI 
N Dir L Pro P Irr MP R PS Sim Mi 

Sistemas Ecológicos 

Destruição da vegetação N Dir L C P Rev I R PS Sim Mi 

Destruição de espécimenes de flora N Dir L Pro P Rev I R PS Sim Mi 

Degradação da vegetação na envolvente N Ind L Pro/imp T Rev I R PS Sim Mi 

Favorecimento da dispersão de espécies 

invasoras 
N Ind L Pro T Rev I R PS Sim Mi 

Recuperação ambiental das áreas 

intervencionadas 
P Dir L C P Rev I R PS Sim Max 
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Perda de biótopos para a fauna N Dir L C P Rev I R PS Sim Mi 

Perturbação/efeito de exclusão da fauna N Dir L Pro T Rev I R PS Sim Mi 

Degradação dos habitats da fauna N Ind L Pro T Rev I R PS Sim Mi 

Aumento do risco de atropelamento N Dir L Pro T Irr I R PS Sim Mi 

Ambiente sonoro 

Efeitos na saúde humana e na fauna 

(Ruído gerado pelo funcionamento de 

máquinas e equipamentos) 
N Dir L C T Rev I R PS Sim Mi 

Recursos hídricos e qualidade 

da água 

Incremento da erosão hídrica com 

possível assoramento de linha de água a 

sul 
N Dir L Imp T Rev I R PS Sim Mi 

Incremento da área impermeabilizada e 

subsequente diminuição da taxa de 

recarga dos níveis aquíferos subjacentes 

N Dir L Pro P Rev I R PS Sim Mi 

Alteração da qualidade da água por 

derrame acidental de óleos, lubrificantes 

e/ou combustíveis 
N Ind L Imp T Rev I R / M PS Sim Mi 

Encaminhamento incorreto de efluentes 

domésticos 
N Dir L Imp T Rev I R PS Sim Mi 

Solo e capacidade de uso do 

solo 

Compactação do solo N Dir L C P Irr I R PS Sim Mi 

Limpeza e desmatação da área e 

movimentação de terras 
N Dir L C P Irr I M PS Sim NMi 

Contaminação dos solos por derrame 

acidental 
N Dir L Imp P Irr I R / M PS / S Sim Mi 
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Ocupação do solo 

Destruição de áreas de floresta de 

eucalipto, pomares, matos, floresta de 

pinheiro-bravo, florestas de espécies 

invasoras, olival e culturas anuais de 

sequeiro 

N D L C P Rev I M PS Sim Mi 

Instalação da faixa de gestão de 

combustível 
N D L C P Rev I M PS Sim Mi 

Socioeconomia 

Fomento de emprego P Dir L/R C T Rev I M PS Sim Max 

Dinamização da atividade económica P Dir L/R C T Rev I M PS Sim Max 

Perturbações no tráfego N Dir L C T Rev I R NS Sim Mi 

Saúde humana 

Aumento dos níveis de ruído N Dir L C T Rev I R PS Sim Mi 

Afetação da qualidade do ar N Dir L C T Rev I R PS Sim Mi 

Emissão de material particulado N Dir L Pro T Irr I R PS Sim Mi 

Paisagem 

Desorganização espacial e consequente 

perturbação da continuidade atual da 

paisagem na zona onde decorrem os 

trabalhos de construção, Introdução de 

elementos "estranhos" à paisagem, 

alteração das vistas anteriormente 

desfrutadas 

N Dir L C T Rev I R PS Sim Mi 

Visuais - degradação da paisagem N Dir L C T Rev I R PS Sim Mi 

Património arqueológico e 

etnológico 

Afetação de património pela desmatação 

e intrusões no solo e subsolo 
N Dir L Imp P Irr I R PS Sim Mi 

Afetação de património pela abertura de 

acessos e instalação de estaleiros 
N Dir L Imp P Irr I R PS Sim Mi 

FASE DE EXPLORAÇÃO 
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Clima e alterações climáticas Emissões de GEE N Dir L C P Rev I R a M S Cum Mi 

Qualidade do Ar 

Efeitos na saúde humana e na fauna 

(Poluentes atmosféricos gerados pelo 

aumento de tráfego rodoviário) 

N Dir L C T Rev I R PS Cum Mi 

Geologia e Geomorfologia Sem impactes associados a esta fase. 

Sistemas ecológicos 

Degradação da vegetação na envolvente N Ind L Pro/Imp P Rev MP R PS Sim Mi 

Favorecimento da dispersão de espécies 

invasoras 
N Ind L Pro P Rev MP R PS Sim Mi 

Perturbação/efeito de exclusão da fauna N Ind L Pro P Rev MP R PS Sim Mi 

Aumento do risco de atropelamento N Dir L Pro P Irr MP R PS Sim Mi 

Ambiente sonoro 

Efeitos na saúde humana e na fauna 

(Ruído gerado pelo tráfego rodoviário 

gerado pelo projeto) 

N Dir L C T Rev I R PS Cum Mi 

Recursos hídricos e qualidade 

da água 

Diminuição da recarga de aquífero 

freático a curto e médio prazos e 

aquíferos profundos a longo prazo. 
N Ind L C P Rev MP /LP R / M PS Sim Mi 

Alteração da qualidade da água por 

derrame acidental de óleos, lubrificantes 

e/ou combustíveis 
N Ind L Imp T Rev I R / M PS Sim Mi 

Solo e capacidade de uso do 

solo 

Ocupação dos lotes e consequente 

indisponibilização da área para uso 

florestal e aumento da área 

impermeabilizada 

N Dir L C P Irr I R PS Sim NMi 

Contaminação dos solos por derrame 

acidental 
N Dir L Imp P Irr I R / M PS / S Sim Mi 
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Ocupação do solo 
Manutenção da faixa de gestão de 

combustível 
N D L C P Rev MP/LP R PS Sim Mi 

Socioeconomia 

Fomento de emprego P Dir L/R C T Rev I M PS Sim Max 

Dinamização da atividade económica P Dir L/R C T Rev I M PS Sim Max 

Perturbações no tráfego N Dir L C T Rev I R NS Sim Mi 

Saúde humana 

Aumento dos níveis de ruído N Dir L C T Rev I R PS Sim Mi 

Afetação da qualidade do ar N Dir L C T Rev I R PS Sim Mi 

Emissão de material particulado N Dir L Pro T Irr I R PS Sim Mi 

Aumento de perigos e riscos relacionados 

com a atividade industrial 
N Dir L Pro T 

Rev / 

Irr 
MP / LP R / E 

PS / 

MS 
Cum Mi 

Paisagem 

Estrutura da paisagem e fragmentação da 

paisagem 
N Ind L C P Irr I M S Sim NMi 

Visuais - degradação da paisagem N Ind L C P Irr I M S Sim NMi 

Integração Paisagística P D L C P Irr I M S Sim Mi 

Património arqueológico e 

etnológico 
Sem impactes associados a esta fase. 

 

Classificação de impactes: 
 

Natureza: Positivo [P] | Negativo [N] 
Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 

Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TF] 

Probabilidade: Certo [C] | Provável [Pro] | Improvável [Imp] 

Duração: Temporário [T] | Permanente [P] | Cíclico [Ci] 

Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irr] 

Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP] 
Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 

Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS] 

Carácter: Carácter: Simples [Sim] | Cumulativo [Cum] 

Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mi] | Não mitigável [NMi] | Maximizável [Max] | Minimizável [Min] 

 



 

 

  

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 
página | 306 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial 

de Amoreira da Gândara 

5.16 AVALIAÇÃO DE IMPACTES CUMULATIVOS 

Entende-se por efeitos cumulativos as alterações causadas pelo projeto, em combinação com outras 

ações humanas passadas, presentes ou futuras. São impactes de natureza aditiva, iterativa, sinergética ou 

imprevisível, gerados por ações que, individualmente, possam ser insignificantes, mas coletivamente 

significativas, que se acumulam no espaço e no tempo. 

Assim, na avaliação de impactes cumulativos teve-se em conta a existência de projetos potencialmente 

impactantes, nomeadamente a presença de uma zona industrial já consolidada, assim como a presença 

dos acessos à mesma. 

No que respeita ao clima e alterações climáticas, o aumento da área disponível para instalação de 

indústrias e a sua instalação traduz-se no aumento das emissões de GEE, quer as diretamente associadas 

à atividade, quer relacionadas com o aumento da movimentação de veículos ligeiros e pesados. 

À data da elaboração do presente estudo não são conhecidos projetos concretos localizados na envolvente 

da atividade em avaliação, que possam vir a influenciar o ambiente sonoro futuro ou a qualidade do ar, para 

além das fontes existentes atualmente, sendo, no entanto, certo que a expansão da zona industrial resultará 

num incremento das emissões sonoras e de efluentes gasosos, mas cujo impacte se prevê pouco significativo. 

Considera-se que existem impactes cumulativos sobre a flora e vegetação decorrentes da presença da 

zona industrial consolidada, assim como de habitações e vias de comunicação na envolvente. Estes são 

impactes dizem respeito sobretudo à degradação e perda de flora e habitats, tendo uma magnitude 

reduzida e afetando valores naturais de baixo valor ecológico e como tal pouco significativos. 

Os principais impactes cumulativos sobre a fauna dizem respeito à perturbação e efeito de exclusão 

sobre a fauna, decorrentes da existência de uma zona industrial consolidada, respetivos acessos e 

habitações na envolvente. Estes serão de natureza negativa, ocorrência provável, magnitude reduzida, 

permanente, local e pouco significativos, afetando sobretudo espécies de baixo valor ecológico.  

No que respeita à ocupação do solo, os impactes cumulativos incluem a existência de uma área industrial 

consolidada e da necessidade de manutenção da respetiva faixa de gestão de combustíveis em seu redor. 

Os impactes cumulativos classificam-se como negativos, certos, permanentes, de magnitude moderada, 

reversível e pouco significativos. 
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Do ponto de vista da socioeconomia, considera-se a existência de um impacte cumulativo do ponto de vista 

da criação de postos de trabalho, sobretudo na fase de exploração, assim como o contributo para a fixação 

de novas empresas, com mais valias económicas e sociais acrescidas para o concelho de Anadia. 

Considerando os recursos hídricos subterrâneos, importa notar que as medidas previstas no projeto para 

incrementar a curto prazo a recarga do aquífero freático local traduzem-se num impacte positivo de carácter 

cumulativo. 

No que respeita à paisagem, a materialização do Projeto de Expansão da Zona Industrial de Amoreira da 

Gândara poderá constituir um agravamento da extensão/magnitude dos impactes cumulativos diretos gerados 

na paisagem.  

Com efeito, a concretização do projeto, poderá cumulativamente com o desenvolvimento expetável de 

infraestruturas, umas já instaladas, outras eventualmente em fase de projeto, potenciar a degradação e a 

alteração da paisagem, pelo que cumulativamente, aumenta a magnitude dos impactes negativos diretos 

causados na paisagem, sendo certo que dada a natureza industrial da envolvente, os mesmos são considerados 

como pouco significativos. 

Com efeito, a humanização da paisagem, dependendo da subjetividade da avaliação, poderão constituir um 

impacte negativo ou positivo na lógica e perceção dos observadores. Estamos ainda assim em crer que dado 

os objetivos essenciais do Projeto, a sua concretização será bem acolhida pela comunidade de observadores 

da EN333-1 e A1/IP1 (sendo ainda assim a considerar que se trata de uma expansão prevista em Plano de 

Pormenor devidamente aprovado, pelo que os observadores não serão, portanto, sensíveis a este tipo de 

intervenção). 
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6. ANÁLISE DE VULNERABILIDADES E RISCOS RELEVANTES  

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 52-B/2017, de 11 de dezembro no RJAIA, vieram consagrar 

a necessidade de se avaliar não só os riscos do Projeto para o ambiente, mas também os riscos do ambiente 

sobre o Projeto, avaliando-se a sua vulnerabilidade e resiliência perante situações de risco de acidentes graves 

e de catástrofe e os efeitos daí decorrentes. Assim, no sentido de dar cumprimento ao estipulado pelo RJAIA, 

avalia-se no presente capítulo a vulnerabilidade do projeto a riscos relevantes, tendo em conta a sua tipologia, 

localização e envolvente, assim como a anterior análise feita às várias componentes ambientais. 

De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, entende-se como risco “a probabilidade de 

ocorrência de um evento e a potencial consequência negativa do mesmo sobre o ambiente natural, humano 

e socioeconómico, expresso em danos corporais e/ou prejuízos materiais e funcionais, diretos ou indiretos”. 

Para o efeito, foi tido em conta o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Anadia, o Plano 

Municipal de Emergência e Proteção Civil e o documento de Avaliação Nacional de Risco (2019), adotada 

pela Comissão Nacional de Proteção Civil em 2014 e com primeira alteração em 2019, o qual realiza a 

identificação e caracterização dos perigos de génese natural, tecnológica ou mista, suscetíveis de afetar o 

território nacional. 

Os riscos presentes num determinado local podem ser de origem natural, humana ou mistos: 

 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. 

6.2 ANÁLISE DE RISCOS EXTERNOS – RISCOS NATURAIS, MISTOS E TECNOLÓGICOS 

O concelho de Anadia tem aprovados o Plano de Emergência e Proteção Civil (2013) e Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (2019). Todas as empresas atualmente instaladas na Zona Industrial 

estão devidamente licenciadas e cumprem para com as exigências de higiene, saúde e segurança adequadas à 

sua tipologia. 
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Os impactes identificados e relacionados com a ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos 

assumem um carácter relevante e devem, desde o primeiro momento, ser avaliados com vista a ser possível 

preconizar todas as medidas que contribuam para a adaptação do projeto e futuras instalações a estas 

situações, mitigando qualquer potencial efeito adverso. Os eventos meteorológicos extremos estão 

diretamente relacionados com o fenómeno das Alterações Climáticas, sendo relevante para a presente análise 

ter em consideração a análise realizada ao nível do presente estudo no que respeita a esta vertente, elaborada 

com base nas previsões meteorológicas para a região onde se insere o Projeto.  

Tendo em conta o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Região de Aveiro, onde o 

projeto se insere, é possível identificar os principais impactes atualmente observados no município associados 

a eventos climáticos, dos quais se destacam, pela sua relevância para a presente análise de risco, os fenómenos 

extremos que resultam, em ondas de calor, ventos fortes e aumento do risco de incêndio. 

De acordo com a cartografia do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do concelho de 

Anadia, para o período de 2019-2028 (Edital n.º 418/2019, de 22 de março), verifica-se que a maioria da área 

afeta à proposta do plano está classificadas de perigosidade média. As áreas florestais são compostas 

maioritariamente por eucaliptos e pinheiros-bravos. Apenas ocorre uma pequena área a poente do plano 

classificada como perigosidade alta e muito alta, porém encontra-se incluída na sua totalidade na faixa de 

gestão de combustível prevista no PPZIAG. De acordo com o n.º 9 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, os condicionalismos à edificação fora das áreas consolidadas 

e inseridas em áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como 

média, baixa e muito baixa, não se aplicam nos parques ou polígonos industriais, sendo “obrigatória a gestão 

de combustível, e sua manutenção, de uma faixa envolvente com uma largura mínima não inferior a 100 m 

(…)”. 

A análise das áreas percorridas por incêndio permitiu verificar que, relativamente ao panorama de ocorrência 

de incêndios rurais, nos últimos anos não foi registado nenhum incêndio rural na área afeta ao plano e que 

em relação ao risco de incêndios industriais, e tendo por base a cartografia disponível na revisão do PDM, 

não existe risco de incêndio uma vez que a área não se encontra ocupada, sendo só de mencionar que as 

indústrias que se encontram atualmente a ocupar a zona industrial existente apresentam, pela sua tipologia 

de atividade, baixo risco de ocorrência de incêndios industriais. No entanto, importa notar que a construção 

mencionar que se esta área for ocupada pelas unidades industriais, deixará de possuir perigosidade de 

incêndio rural, pois a vegetação deixará de existir ou ficará muito compartimentada e o perigo será muito 

reduzido, ficando resumido ao incêndio industrial.  
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No que respeita ao risco de incêndio industrial, o Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em 

Edifícios (SCIE), publicado pela Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, refere, no número 1 do Artigo 

3.º , que “os edifícios e os recintos devem ser servidos por vias de acesso adequadas a veículos de socorro 

em caso de incêndio, as quais, mesmo que estejam em domínio privado, devem possuir ligação permanente 

à rede viária pública e respeitar as exigências constantes dos artigos seguintes deste título”. De forma a dar 

cumprimento a tal, para além do acesso pela frente do lote, continuará a existir a faixa verde no tardoz dos 

lotes, cuja vegetação será tratada, de forma a garantir que os veículos de emergência possam circular no caso 

de combate a incêndio. 

Em caso de ocorrência de incêndio, os impactes para o projeto, sobretudo na fase de exploração, dependerão 

muito da taxa de ocupação dos lotes e da tipologia de indústrias instaladas, assim como eventuais danos nas 

infraestruturas criadas e inutilização dos equipamentos, que poderão eventualmente resultar noutros 

acidentes. Assim, deve, primeiramente, garantir-se a correta gestão da faixa de gestão de combustível em 

redor da área afeta à Zona Industrial e, posteriormente, cada empresa instalada deve estabelecer as corretas 

medidas de segurança quer durante a edificação dos seus lotes, quer no decorrer da sua atividade, através da 

elaboração de planos para resposta a eventuais situações de emergência, uma vez que a generalidade dos 

acidentes podem ser evitados através da aplicação das medidas legais no âmbito do Regime Jurídico da 

Segurança Centra Incêndios e respetivo Regulamento Técnico. 

Relativamente ao risco de inundações, importa referir o facto de as diversas massas de água subterrânea que 

evoluem na área do PPZIAG e domínios envolventes apresentam diferenças significativas relativamente à 

vulnerabilidade (e vulnerabilidade intrínseca) para a ocorrência de contaminação a partir das atividades e 

estruturas antrópicas que estão ou venham a ser instaladas naquele domínio, nomeadamente: 

 A massa de água instalada no aquífero superior e não-confinado – aquífero freático local – apresenta 

uma vulnerabilidade à contaminação considerável devido a: (1) situar-se a uma reduzida profundidade 

(= profundidade do nível freático); (2) apresentar a teto (zona não-saturada) materiais porosos e com 

boa condutividade hidráulica (depósitos siliciclásticos plio-quaternários) e (3) localizar-se num sector 

topograficamente aplanado; 

 As massas de água profundas e instaladas nas formações cretácicas – unidades semi-confinadas do 

Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro (O2) – apresentam uma vulnerabilidade à contaminação baixa 

a muito baixa, devido a ocuparem níveis mais profundos e à presença de formações aquitardas a teto. 
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Esta diferença significativa na vulnerabilidade reflete diretamente no risco para a ocorrência de contaminação. 

Assim, o risco é significativo para a unidade aquífera freática local, facto confirmado no valor moderado do 

Índice de Suscetibilidade (IS, definido por Ribeiro, 2005) e apresentado no PGRH4 (2012); relativamente às 

unidades aquíferas do Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro (O2), o risco é reduzido e está confirmado no 

baixo valor do Índice de Suscetibilidade apresentado no PGRH4 (2012) para o local em análise. 

Na carta de Zonamento Sísmico de Portugal Continental a Área de Projeto situa-se na zona C, ou seja, a 

terceira zona de maior risco sísmico (numa escala de quatro) para o território continental. Considerando a 

caracterização da vulnerabilidade sísmica do local de implementação do Projeto e a tipologia e a sua dimensão, 

considera-se o risco de sismo é significante, devendo a resposta a situações desta natureza estar também 

prevista em planos de emergência a elaborar. 

Por fim, relativamente a acidentes tecnológicos, importa ter em conta o Decreto-Lei 150/2015, de 5 de 

agosto, que estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e de 

limitação das suas consequências para a saúde humana e para o ambiente, relativa ao controlo dos perigos 

associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas. Neste DL, acidente grave é definido como 

“um acontecimento, designadamente uma emissão, um incêndio ou uma explosão de graves proporções, 

resultante do desenvolvimento não controlado de processos durante o funcionamento de um 

estabelecimento abrangido pelo presente decreto-lei, que provoque um perigo grave, imediato ou retardado, 

para a saúde humana, no interior ou no exterior do estabelecimento, ou para o ambiente, que envolva uma 

ou mais substâncias perigosas”.  

Na zona envolvente do projeto, devido à proximidade à zona industrial, e também de eixos rodoviários 

importantes (A1), existe um risco potencial elevado de acidentes que envolvam substâncias perigosas em 

trânsito. 

Na área industrial atualmente ocupada não existem, até ao momento, unidades industriais designadas como 

“estabelecimentos SEVESO” (abrangidos pelo Decreto-lei n.º 150/2015, de 5 de agosto), nem registos de 

ocorrência de acidentes industriais graves ou mesmo de média escala nas unidades industriais, sendo que 

nenhuma apresenta risco elevado para acidentes de natureza grave.  

O potencial impacte associado a acidentes industriais está intimamente relacionado com o tipo de industriais 

que se vier a instalar e o seu comportamento face ao quadro legal, que deve ser cumprido e respeitado 

criteriosamente. Logicamente, a expansão da zona industrial e o consequente aumento das atividades 

industriais numa área restrita resultará no aumento de acidentes tecnológicos, uma vez que a ocorrência de 



 

 

  

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 
página | 312 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial 

de Amoreira da Gândara 

um acidente poderá potenciar um efeito em cadeia, com impactes ao nível do ambiente e da saúde, que 

podem resultar em impactes negativos significativos também a nível económico.  

6.3 ANÁLISE DOS RISCOS INTRÍNSECOS AO PROJETO 

Durante a fase de construção, o risco de deslizamento de terras ou ravinamentos não é significativo, uma vez 

que os declives na área são muito pouco acentuados. A contaminação de solos e recursos hídricos poderá 

ser minimizada com a aplicação das medidas de minimização definidas na secção 7. 

Durante a fase de exploração do Projeto o risco de incêndio associado à presença física das infraestruturas 

é muito reduzido. No entanto, dependendo das indústrias a instalar, este facto pode alterar-se. 

Neste sentido, e em cumprimento da legislação vigente, nas imediações dos edifícios deve existir 

disponibilidade de água para abastecimento dos veículos de socorro no caso de combate a incêndio, sendo 

que “o fornecimento de água para abastecimento dos veículos de socorro deve ser assegurado por hidrantes 

exteriores, alimentados pela rede de distribuição pública ou, excecionalmente, por rede privada, na falta de 

condições daquela” (n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento Técnico de SCIE). Com efeito, a água para a rede 

de incêndio na área do Plano será oriunda da rede de distribuição pública. 

Não se conhece as empresas que se irão instalar na área de intervenção, no entanto, caso exista a pretensão 

de instalação de uma empresa que manuseie substâncias perigosas e suscetíveis de produzirem efeitos 

significativos no ambiente, são salvaguardados pelos procedimentos a que os operadores estão sujeitos até à 

sua implantação, como é o caso da sujeição ao procedimento de AIA, de licenciamento ambiental, 

obrigatoriedade de elaboração de planos de emergência internos, entre outros. Deste modo, as indústrias a 

instalar devem cumprir criteriosamente o quadro legal em vigor, incorporando todas as normas técnicas e 

regulamentos de segurança aplicáveis à sua atividade e submetendo, sempre que necessário, à aprovação das 

entidades competentes os devidos licenciamentos. Independentemente da sua tipologia, na fase de exploração 

do projeto deverão ser estabelecidas e divulgadas junto dos colaboradores de todas as unidades que aí se 

instalem as regras de manuseamento e utilização de substâncias potencialmente poluentes. 

Os estabelecimentos industriais que se pretendam instalar/alterar nesta zona industrial devem proceder ao 

licenciamento industrial, nos termos do Sistema da Indústria Responsável (SIR) aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 169/2013, de 1 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 73/2015, de 11 de maio, que tem 

como objetivo prevenir os riscos e inconvenientes resultantes da exploração dos estabelecimentos 

industriais, com vista a salvaguardar a saúde pública e a dos trabalhadores, a segurança de pessoas e bens, a 
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segurança e saúde nos locais de trabalho, a qualidade do ambiente e um correto ordenamento do território, 

num quadro de desenvolvimento sustentável e de responsabilidade social das empresas. 

Face ao exposto, considera-se que as fontes de perigo internas do Projeto representam, tendo em conta as 

características atualmente conhecidas, um risco muito reduzido para o ambiente e população, pela reduzida 

probabilidade de ocorrência de incidentes, pela pretensão de instalação e gestão de uma faixa de gestão de 

combustível, assim como pela existência de poucos recetores sensíveis na envolvente do Projeto. Importa 

novamente referir que tal poderá alterar-se face à tipologia de indústrias que vier a ocupar a área. 

6.4 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Para a prevenção dos riscos identificados, deverão ser implementadas todas as diretrizes estipuladas pela 

legislação em vigor e as recomendações do presente Estudo de Impacte Ambiental, no sentido de se garantir 

a segurança do meio ambiente, dos trabalhadores e da população envolvente. Como tal, sugere-se a 

implementação de algumas medidas de minimização: 

 Instalar e proceder à manutenção da faixa de gestão de combustível; 

 Garantir as condições de acessibilidade, parqueamento e operação dos meios de socorro, tanto na 

fase de construção como de exploração, através da criação e manutenção de caminhos florestais, por 

forma a facilitar o acesso dos meios terrestes no combate a incêndios; 

 Promover a realização de campanhas de sensibilização junto da população local e dos utilizadores da 

Zona Industrial (empresários e trabalhadores); 

 Proibir a deposição de resíduos em lotes desocupados, incluindo o depósito de madeiras e de 

produtos inflamáveis nos espaços florestais; 

 Proibir a realização de queimadas ou fogueiras de resíduos ou outros materiais dentro e fora dos 

lotes empresariais; 

 Disponibilizar informação detalhada sobre o projeto ao Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) 

de Anadia, dependente da respetiva Câmara Municipal, no sentido de este proceder a uma análise 

mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes localmente existentes, capazes de serem afetas pela 

implantação do projeto; 

 Elaborar ou atualizar o Plano de Emergência Interno da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, da 

responsabilidade da respetiva entidade gestora, de modo a permitir obter uma melhor identificação 

quanto aos riscos existentes na instalação (e seu potencial impacto, se algum, nas populações vizinhas) 

e, consequentemente, uma mais expedita definição de procedimentos e ações a desencadear para 

responder a situações de emergência no seu interior; 
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 Durante a fase de construção, implementar medidas de redução do risco de incêndio, nomeadamente 

quanto ao manuseamento de determinados equipamentos, à remoção e transporte dos resíduos 

decorrentes de operações de desmatação e à desmontagem dos estaleiros (etapa na qual deverão 

ser removidos todos os materiais sobrantes, não devendo permanecer no local quaisquer objetos 

que possam originar ou alimentar a deflagração de incêndios ou potenciar outros perigos; 

 Na fase de exploração, cumprir as disposições legais previstas no Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de 

junho, na sua redação atual, designadamente quanto à limpeza do material combustível, de modo a 

garantir a existência de uma faixa de segurança contra incêndios; 

 Assegurar que o movimento de terras associado à fase de execução/obra não comprometa a livre 

circulação das águas, potenciando a erosão e arrastamento de sedimentos para linhas de água, na 

sequência de eventuais operações de escavação e dando origem ao agravamento de situações de 

inundação; 

 Cumprir o disposto no Decreto-Lei nº 220/2008, de 12 de novembro, na sua atual redação (Regime 

Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios); 

 Alertar, previamente ao início dos trabalhos, as entidades envolvidas em operações de socorro e 

proteção civil, nomeadamente o SMPC e os agentes de proteção civil locais. 
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7. MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As medidas de mitigação e minimização têm como objetivo evitar possíveis impactes gerados por ações da 

execução da obra, bem como, diminuir o grau ou magnitude das mesmas ações, ou compensar os impactes 

provocados. Deste modo, são primeiramente elencadas medidas de mitigação de âmbito geral, para as 

diversas fases do projeto, e posteriormente elencadas medidas de âmbito específico, por descritor ambiental 

analisado no âmbito do presente EIA. 

7.2 MEDIDAS DE ÂMBITO GERAL 

7.2.1 FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO 

 Deverão ser realizadas ações de sensibilização ambiental junto dos trabalhadores e encarregados 

da obra, promovendo o conhecimento das ações suscetíveis de causar impactes ambientais e das 

medidas de minimização a implementar, devendo receber instruções sobre os procedimentos 

ambientalmente adequados a ter em obra; 

 Elaboração de um Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), que deverá incluir o 

planeamento da obra, medidas de minimização elencadas em fase de EIA, calendarização dos 

trabalhos e implementação de um Sistema de Gestão Ambiental; 

 O estaleiro e outros espaços de armazenamento de matérias devem estar localizados na área de 

intervenção, devendo ser evitado, sempre que possível, movimentações de terras ou abertura 

de acessos para a criação dos mesmos; 

 Os acessos à obra devem estar corretamente identificados e sinalizados. 

7.2.2 FASE DE CONSTRUÇÃO 

 Durante a construção, sugere-se que seja implementado um mecanismo de atendimento ao 

público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações, que poderá 

funcionar no estaleiro de obra, sobretudo destinado aos atuais ocupantes da zona industrial. O 

Proponente designará o responsável pelo atendimento; 

 As ações de desmatação, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas 

indispensáveis à execução da obra; 
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 Os resíduos vegetais resultantes das desmatações devem ser removidos e encaminhados para 

destino final adequado ou, preferencialmente, para reutilização; 

 As escavações e outras movimentações de terra deverão, se possível, ser iniciadas imediatamente 

após os solos estarem limpos, de forma a evitar ações repetitivas sobre a mesma área; 

 A execução de escavações e aterros não deve ocorrer em períodos de elevada pluviosidade, para 

evitar deslizamentos e uma indução da erosão dos solos; 

 Os materiais provenientes de escavações devem, sempre que possível, ser reutilizados de forma 

a diminuir a quantidade de terras sobrantes; 

 As ações que impliquem movimentação de terras deverão ser alvo de acompanhamento 

arqueológico, por um arqueólogo credenciado; 

 Se, eventualmente, ocorrerem vestígios de contaminação nos materiais de escavações, estes 

materiais devem ser armazenados corretamente até encaminhamento para destino final 

adequado; 

 Manter os caminhos de acesso às obras limpos de forma a evitar a dispersão exagerada de poeiras 

e assegurar as normas de segurança e sinalização de forma a minimizar a perturbação nas 

atividades da zona industrial; 

 Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas 

impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.  

 O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado, deverá ser realizada 

por veículos adequados com carga coberta, para evitar dispersão de poeiras;  

 Deverão ser adotadas velocidades moderadas na travessia de zonas habitadas, de forma a 

minimizar a emissão de poeiras; 

 A manutenção adequada de veículos e máquinas dever ser garantida, de forma a minimizar os 

riscos de contaminação de solos e as emissões atmosféricas. A mesma deve ser realizada em 

local próprio; 

 Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamentos de obra. 

 Deve ser realizada a aspersão regular e controlada de água, principalmente nos períodos secos  

e ventosos nas áreas de trabalhos, acessos e outras zonas onde poderá haver uma maior 

acumulação de poeiras que afetem as populações locais; 

 A maquinaria pesada apenas deve circular na área de intervenção do projeto; 

 As ações de construção, principalmente as mais ruidosas e transporte de matérias deverão 
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ocorrer no horário entre as 8h00 e as 20h00, de acordo com o estabelecido no artigo 14º do 

Regulamento Geral do Ruído, evitando a perturbação das populações; 

 De forma a minimizar o impacte das obras na flora e fauna existentes no local, a circulação de 

veículos, deve-se realizar dentro dos caminhos existentes, bem como a uma velocidade reduzida;  

 Criação de um Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, onde deverão estar 

listados os resíduos produzidos, identificados e classificados de acordo com a Lista Europeia de 

Resíduos (LER), bem como a identificação dos destinos finais dos diferentes tipos de resíduos;  

 Os resíduos produzidos em obra devem estar devidamente armazenados, de acordo com a sua 

tipologia, devendo ser tomadas medidas para evitar derrames. Não é permitido armazenar 

resíduos nas margens, leitos de linha de água e zonas de máxima infiltração; 

 Os resíduos produzidos nas áreas sociais devem ser separados corretamente em contentores 

específicos, para posterior envio para destino final adequado; 

 Proibir expressamente a queima de resíduos; 

 Os óleos, lubrificantes, colas, resinas e tintas utilizados devem ser armazenados em recipientes 

adequados e estáveis, para envio para reciclagem, preferencialmente; 

 O estaleiro deve estar dotado de instalações sanitárias amovíeis em número adequado à mão de 

obra afeta; 

 No caso de derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se logo à recolha do solo 

contaminado, se necessário com auxílio de produto absorvente adequado. Caso seja necessário, 

deve ser armazenado e enviado para o destino final ou deve ser recolhido por um operador 

licenciado; 

 Os depósitos de combustíveis, lubrificantes e outros materiais com característ icas de 

perigosidade deverão estar em locais impermeabilizados com a drenagem para tanques de 

retenção; 

 Na lavagem das autobetoneiras, as águas residuais resultantes devem ser descarregadas em bacias 

de decantação próprias; 

 Criar a faixa de gestão de combustível prevista; 

 Deve ser realizado o acompanhamento ambiental da obra, de acordo com o PAAO, com 

apresentação mensal à Autoridade de AIA da verificação das medidas de minimização. 

7.2.3 FASE DE PÓS-CONSTRUÇÃO 

 Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem 

dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, 
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entre outros. Proceder à limpeza destes locais, promovendo, no mínimo, a reposição das 

condições existentes antes do início dos trabalhos. 

 Caso tenha havido afetação dos acessos durante a obra, ou de equipamentos e serviços 

existentes nas zonas adjacentes, deve-se proceder à recuperação dos mesmos; 

 Garantir a limpeza e desobstrução da rede de drenagem que possa ter sido afetada pelos 

trabalhos da obra; 

 Promover a aplicação de um plano de recuperação paisagística, tendo em conta que a vegetação 

a colocar, nomeadamente espécies arbustivas e arbóreas, devem ser autóctones da região. 

7.2.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

 Garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem, procedendo-se à manutenção adequada, 

pelo menos uma vez por ano, de preferência antes do outono-inverno; 

 Promover o controlo das invasoras lenhosas em toda a envolvente ao loteamento, mais 

concretamente faixa de espaços verdes de integração prevista; 

 Promover a manutenção da faixa de gestão de combustível; 

 Promover o cumprimento das medidas definidas pela APA, citadas no subcapítulo de Descrição 

do Projeto, que promovam a minimização dos impactes negativos na recarga dos aquíferos.  

7.3 MEDIDAS DE ÂMBITO ESPECÍFICO 

7.3.1 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

7.3.1.1 Fase de construção 

 Sempre que tecnicamente possível, as árvores que se encontrem na área do projeto devem ser 

transplantadas para os espaços verdes; 

 Sempre que possível, promover a arborização dos espaços verdes e de áreas pedonais, de modo 

a promover o conforto bioclimático dos utilizadores e minimizar a perda do potencial para 

sequestro de carbono devido à presença da ZIAG ampliada. 

7.3.1.2 Fase de exploração 

 Proceder à valorização ecológica dos espaços verdes, através do reforço do coberto vegetal na 

área do projeto e na envolvente, de forma a promover o potencial para sequestro de carbono. 

 Promover a eficiência energética ao nível da iluminação pública do loteamento e de todos os 
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equipamentos/mecanismos que possam ser implementados; 

 Promover o uso eficiente da água, nomeadamente ao nível dos sistemas de rega dos espaços 

verdes que vão ser instalados; 

 Manutenção periódica das infraestruturas hidráulicas de modo a garantir a inexistência de 

desperdícios devido a fugas e/ou avarias ou disfunções devidas aos congestionamentos dos 

sistemas de drenagem de pluviais e águas residuais. 

7.3.2 QUALIDADE DO AR 

7.3.2.1 Fase de construção 

 Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamentos de obra. 

 Devem ser escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e 

materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para 

destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a 

recetores sensíveis. 

 Deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

 Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

 Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma 

a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas. 

 Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, 

nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a 

produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

 A saída de veículos para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação 

por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.  

 As operações de carga e descarga de materiais devem ser realizadas de forma lenta e deverão ser 

adotadas reduzidas alturas de queda. 

7.3.2.2 Fase de exploração 

Deverá ser fomentada a partilha de veículos na viagem “de e para” a Zona Industrial, ou a disponibilização de 

transporte para os trabalhadores, em carrinha ou autocarro, minimizando o impacte provocado pelo tráfego 

rodoviário nos recetores sensíveis nas proximidades da via de acesso. 
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7.3.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Para o fator ambiental geologia e geomorfologia reforça-se a necessidade de dar cumprimento a um conjunto 

de medidas preventivas e/ou pró-ativas, em baixo discriminadas, quer para a fase de construção quer para a 

fase de exploração. 

7.3.3.1 Fase de construção 

 O preenchimento dos espaços vazios criados pelas valas para instalação das diferentes redes (águas, 

esgotos, telecomunicações e eletricidade) deverá ser feito, tanto quanto possível, com o material 

escavado; 

 As lavagens das betoneiras deverão ocorrer em bacias dedicadas e semi-impermeabilizadas, não 

sendo permitida a libertação de restos de cimento e/ou betão fora destes locais; 

 Os materiais sobrantes das escavações (28047 m3) terão de ser encaminhados para locais 

devidamente licenciados para o efeito, devendo-se ainda privilegiar a sua utilização noutras obras em 

curso na região em detrimento da sua deposição em aterro. 

7.3.3.2 Fase de exploração 

 Dever-se-á manter em boas condições de funcionamento os 19 poços de infiltração e as duas lagoas 

de infiltração com geodrenos, de tal modo se potencie a infiltração das águas pluviais em detrimento 

do seu escoamento superficial, este último com elevado potencial erosivo. 

7.3.4 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

7.3.4.1 Fase de construção 

 A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-

se à balizagem prévia das áreas a intervencionar; 

 Balizar a presença de sobreiros na envolvente em 10m em redor da área a intervencionar; 

 Definição de um plano de controlo de espécies exóticas de forma a limitar a possibilidade de 

dispersão destas espécies; 

 Definição rigorosa das zonas de circulação; 

 Definir e sinalizar os acessos à obra quanto a limite de velocidade (sempre que possível de 

20km/h); 

 Garantir a utilização de espécies nativas, típicas da região, na recuperação das áreas 

intervencionadas, tendo por base o elenco florístico apresentado no presente estudo; 
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 Após conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho 

deverão ser meticulosamente limpos e removidos todos os materiais não necessários ao 

funcionamento da central. 

7.3.4.2 Fase de exploração 

Não se considera ser necessária a aplicação de medidas de minimização especificas. 

7.3.5 AMBIENTE SONORO 

7.3.5.1 Fase de construção 

Durante a fase de construção deverão ser aplicadas as seguintes medidas de minimização:  

 Limitar a circulação de máquinas e de recursos humanos nas áreas estritamente necessárias; 

 A circulação de veículos deverá respeitar as normas de segurança, nomeadamente a redução da 

velocidade de circulação junto das povoações e junto de recetores sensíveis; 

 Utilizar maquinaria em boas condições de manutenção, para reduzir ao máximo o ruído. 

7.3.5.2 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração deverão ser aplicadas as seguintes medidas de minimização:  

 Deverá ser fomentada a partilha de veículos na viagem de e para o trabalho nas indústrias a instalar 

ou a disponibilização e criação de redes de transporte publico para os trabalhadores, minimizando o 

impacte provocado pelo tráfego rodoviário nos recetores sensíveis nas proximidades da via de 

acesso; 

 Reforçar a sensibilização às empresas, de forma que esta sensibilização seja partilhada com 

trabalhadores e fornecedores para que circulação de veículos respeite as normas de segurança, 

nomeadamente a redução da velocidade de circulação junto das povoações e junto de recetores 

sensíveis. 

7.3.6 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

7.3.6.1 Fase de construção 

 Não são permitidas quaisquer descargas de resíduos sólidos ou libertações de efluentes líquidos para 

as linhas de água ou para áreas facilmente lixiviadas; 
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 Instalar no estaleiro um contador, para controlo e monitorização dos consumos de água, facilitando, 

deste modo, a identificação de situações anómalas, nomeadamente desperdício de água e/ou fugas 

não identificadas; 

 Deverão ser escavadas bacias dedicadas para a lavagem de betoneiras, impermeabilizadas com 

geotêxtil, de tal modo a água se infiltre e o cimento/argamassa fique retido na bacia. Uma vez saturada, 

deverá ser o cimento retirado e, preferencialmente enviado para unidade de reciclagem de materiais 

de construção e demolição; 

 O armazenamento de combustível, quando necessário, terá de ser efetuado em reservatório 

estanque com bacia de retenção com volume igual ou ligeiramente superior ao volume do 

reservatório e, preferencialmente, coberto; 

 O manuseamento/armazenamento de óleos tem de ser efetuado em local impermeabilizado e 

coberto. Este local deverá ter vala perimetral que conduza eventuais derrames ou águas contaminadas 

para um separador de óleos e gorduras, previamente à libertação para o meio hídrico envolvente; 

 Recorrer à utilização de materiais de construção exteriores (telhados, pavimentos, etc.) não 

contaminantes das águas pluviais; 

 Aplicar na maior extensão possível coberturas e solos porosos, potenciadores de boas infiltração e 

percolação das águas pluviais, constantes do documento Fundamentos para mitigar e reforçar a 

recarga do Sistema aquífero Cretácico de Aveiro” (2020) e avaliadas no Parecer de Azevedo e Dinis 

(2020), que integram o PPZIAG e podem ser consultadas no Anexo II. 

7.3.6.2 Fase de exploração 

 Garantir o cumprimento do plano de manutenção estabelecido pelo PPZIAG para as 

infraestruturas destinadas a garantir a recarga dos aquíferos; 

 Efetuar um controlo rigoroso da quantidade e qualidade dos efluentes líquidos e lixiviados a 

produzir por cada unidade industrial; 

 Garantir um tratamento eficaz daqueles efluentes, e, se necessário, a sua remoção controlada da 

zona industrial. 

 Promover a recolha das águas pluviais no maior número possível de superfícies impermeáveis 

(telhados, logradouros, arruamentos, etc.) e conduzi-las para as estruturas de acolhimento e de 

recarga induzida do aquífero freático - lagoas de receção (ou lagoas de infiltração com geodrenos) 

e poços “rotos” (ou poços de infiltração). 
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7.3.7 SOLO E CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

7.3.7.1 Fase de construção 

Não se considera ser necessária a aplicação de medidas de minimização específicas. 

7.3.7.2 Fase de exploração 

Não se considera ser necessária a aplicação de medidas de minimização específicas. 

7.3.8 OCUPAÇÃO DO SOLO 

7.3.8.1 Fase de construção 

 Adequar planeamento no sentido de reduzir ao mínimo possível a afetação de áreas fora da 

zona do projeto, como por exemplo a área de estaleiros; 

 A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo 

proceder-se à balizagem prévia das áreas a intervencionar. 

7.3.8.2 Fase de exploração 

Não se considera ser necessária a aplicação de medidas de minimização especificas. 

7.3.9 SOCIOECONOMIA 

7.3.9.1 Fase de construção 

 O início e final da fase de construção deverá ser comunicada à população com a devida antecedência 

que permita aos utentes aumentar a perceção de controlo e gerir a situação de incomodidade no seu 

quotidiano; 

 Deverá ser montado um sistema de encaminhamento e resposta de queixas e reclamações (por 

exemplo através da disponibilização de um contacto telefónico), de modo a permitir aferir o grau de 

incolumidade percecionado pela população residente e equacionar a necessidade de implementação 

de novas medidas; 

 Poderá promover-se a integração de trabalhadores locais ou da área envolvente, tendo em vista o 

aumento dos rendimentos de pessoas singulares e famílias e o consequente aumento do poder de 

compra e incremento da economia local; o que contribuirá também para a saliência dos benefícios 

associados ao projeto; 
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 Deverão ser reparados, atempadamente, os danos verificados em decorrência das atividades 

associadas à obra, em habitações e outras edificações (trata-se, normalmente, de danos devido a 

vibrações e deslocações de terrenos); 

 Deverá ser garantido que no final da obra, estarão recuperados os acessos temporários, bem como 

estradas e caminhos danificados em decorrência das obras. Do mesmo modo deverão estar 

adequadamente restabelecidas as ligações intercetadas, minimizando o efeito barreira e o transtorno 

causado aos utentes das mesmas. 

7.3.9.2 Fase de exploração 

Não se considera ser necessária a aplicação de medidas de minimização especificas. 

7.3.10 SAÚDE HUMANA 

7.3.10.1 Fase de construção 

 Deve ser realizado o adequado encaminhamento de todos os tipos de resíduos produzidos de 

acordo com a legislação; 

 O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição a elaborar no âmbito da 

obra deve incluir as diretrizes para uma correta manutenção do espaço de depósito de resíduos, por 

forma a evitar a proliferação de vetores transmissores de doenças; 

 Na formação e preparação dos trabalhadores da obra deve ser incluída a sensibilização para uma 

correta gestão dos resíduos, nomeadamente, os que contêm uma componente orgânica, assim como 

para a correta utilização dos equipamentos de proteção individual, minimizando a exposição aos 

riscos e diminuindo o perigo. 

 Devem ser instaladas infraestruturas sanitárias adequadas à expansão proposta; 

 Promover, com regularidade, eventos sociais e/ou desportivos dedicados à população presente da 

área do projeto, como por exemplo corridas, caminhas solidárias, entre outros. 

 Proceder à valorização dos espaços verdes e do território envolvente à área do projeto, de forma a 

promover o seu usufruto pela população. 

7.3.10.2 Fase de exploração 

Não se considera ser necessária a aplicação de medidas de minimização especificas. 
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7.3.11 PAISAGEM 

7.3.11.1 Fase de construção 

 Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas 

impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade. 

 Durante a fase de obra deverão ser asseguradas restrições a áreas a desmatar/desarborizar e 

reintegração de áreas funcionais após a fase de construção. 

 O corte/desbaste seletivo de vegetação deverá atender, tanto quanto possível, à salvaguarda das 

espécies autóctones. 

 Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu 

armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra.  

 As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos 

devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

7.3.11.2 Fase de exploração 

 Implementação do Projeto de Arquitetura Paisagística. 

7.3.12 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO 

7.3.12.1 Fase de construção 

 Considerando que o potencial arqueológico não é conhecido assim como não são conhecidas 

quaisquer intervenções de âmbito arqueológico na área de intervenção, o que não significa que não 

haja materiais culturais de maior ou menor relevância, e considerando que parte da área da expansão 

da Zona Industrial foi já intervencionada, recomenda-se que seja providenciado o acompanhamento 

arqueológico durante a fase de construção e que a mesma seja devidamente monitorizada permitindo 

uma melhor investigação da área; 

 Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção 

de medidas de minimização complementares, como o registo documental, as sondagens ou 

escavações arqueológicas. Antes da adoção de cada medida de mitigação, deverá procurar-se a 

compatibilidade do projeto com os vestígios patrimoniais que possam ser detetados, por forma a 

garantir a sua preservação; 

 Se, em fase de construção ou preparatória forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão 

suspensas nesse local ficando o arqueólogo obrigado a comunicar à DGPC as ocorrências; 
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 Deverá ser assegurada a salvaguarda da Capela das Almas da Clara através da sua balizagem com 

vedação adequada. 

7.3.12.2 Fase de exploração 

 Recomenda-se a recuperação da Capela das Almas da Clara, garantindo assim a preservação e 

continuidade da memória das gentes de Amoreira da Gândara. A recuperação deverá ser 

acompanhada por técnicos devidamente credenciados e habilitados e ainda promovida a sua 

valorização por forma a garantir assim a preservação. A valorização poderá partir de protocolo 

estabelecido entre o Município de Anadia e a União de freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes 

do Bairro e Ancas, e/ou com a Fábrica da Igreja Paroquial de Amoreira da Gândara / associação de 

Índole Cultural e Recreativa. 
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8. MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL DOS IMPACTES 

8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

No presente capítulo definem-se as diretrizes para os planos de monitorização ambiental a aplicar, no âmbito 

dos descritores que se consideram mais afetados pelas fases de construção e exploração do projeto da 

expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, regido pelo PPZIAG. 

Atendendo às considerações feitas nos capítulos anteriores, para além de um Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra, justifica-se a elaboração de um plano de monitorização de ambiente sonoro e qualidade 

do ar, cujos planos de monitorização se apresentam de seguida. 

8.2 PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

8.2.1 PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DE OBRA 

O objetivo de estabelecer um Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra prende-se com a 

necessidade de verificar e controlar a implementação correta das medidas de minimização propostas no 

EIA, resultantes do processo de avaliação de impacte ambiental realizado. Simultaneamente, a equipa de 

Acompanhamento Ambiental de Obra terá a função de auxiliar o proponente e demais intervenientes na 

concretização das medidas e na resolução de questões ambientais inesperadas que possam surgir no 

decorrer da construção do projeto. 

A entidade executante terá a responsabilidade de garantir o correto desempenho ambiental da 

empreitada, através do total cumprimento dos requisitos legais aplicáveis nesta matéria e adotando todas 

as políticas, regras e boas-praticas que assegurem a melhoria contínua das atividades a concretizar, o que 

na prática se traduz na adoção de um conjunto de boas práticas que de seguida se enumera : 

 Promover, junto de todos os colaboradores e a todos os níveis da hierarquia na obra, de um 

sentido de responsabilidade pelo ambiente; 

 Avaliar e fiscalizar o impacte das atividades em curso no ambiente local e dos impactes 

significativos dessas atividades sobre o ambiente em geral; 

 Definir e executar as medidas necessárias para evitar ou eliminar a poluição ou, quando tal não 

seja possível, para reduzir ao mínimo as emissões de poluentes, a produção de resíduos e a 

conservação dos recursos, recorrendo a tecnologias menos poluentes; 
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 Definir e executar medidas para evitar gastos não controlados de energia, combustível e outros 

materiais; 

 Estabelecer e aplicar processos de fiscalização para controlar o cumprimento da Política 

Ambiental e, sempre que esses processos exijam medições e ensaios, o estabelecimento e 

atualização de registos de resultados; 

 Estabelecer processos e ações a desenvolver em caso de deteção de uma situação de não 

cumprimento da Política, objetivos ou metas em matéria de ambiente; 

 Garantir da cooperação com as autoridades públicas, no sentido de estabelecer e atualizar 

processos de emergência destinados a minimizar o impacte de quaisquer descargas involuntárias 

no ambiente que possam, apesar de tudo, ocorrer; 

 Definir um conjunto de medidas que garantam que todos os subcontratados praticam as mesmas  

 normas de ambiente que se aplicam à Entidade Executante. 

8.2.2 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Deverá ser implementado um plano de monitorização específico para as massas de água aquíferas e os 

recursos hídricos subterrâneos nas áreas de intervenção e nos domínios envolventes da AZIAG. O plano 

incluirá a instalação de estruturas e de equipamentos, assim como a colheita regular de amostras de água e 

de outros elementos de campo e deverá estar operacional antes do início das intervenções. 

Os métodos e os elementos a recolher previstos no plano de monitorização deverão permitir a 

caracterização aos níveis quantitativo e da qualidade das massas de água subterrâneas locais, bem como traçar 

as evoluções hidrodinâmica e hidroquímica anuais e pluri-anuais. Os elementos colhidos deverão ser 

analisados por técnicos devidamente habilitados. 

A obtenção de elementos de campo (nomeadamente de parâmetros físico-químicos e de níveis 

piezométricos) e a colheita de amostras deverá ser efetuada em:  

 Pontos de água – furos e poços pré-existentes – que se situam nas proximidades da AZIAG (a uma 

distância inferior a 500m dos limites da AZIAG); 

 Outros pontos de amostragem, dedicados exclusivamente à monitorização - piezómetros; 

recomenda-se a instalação de: dois (2) piezómetros no limite NE (jusante do sentido geral do fluxo 

hídrico subterrâneo no aquífero freático) e um ou dois (1 ou 2) no limite SW da AZIAG; os 

piezómetros deverão ter uma profundidade próxima dos 15m. 

Recomenda-se as seguintes sequência e conjunto de procedimentos: 
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Na fase de construção: durante esta fase as campanhas de caracterização e amostragem deverão ser mais 

frequentes no sentido de se detetar situações anómalas e de se implementar rapidamente as devidas 

correções. 

Sugere-se o seguinte cronograma: 

 1 avaliação mensal de parâmetros expeditos de campo (Nível piezométrico, Condutividade elétrica, 

Temperatura, pH, Oxigénio dissolvido, Eh); 

 1 campanha trimestral de amostragens para realização de análises químicas. 

Na fase de exploração: dever-se-á manter o mesmo conjunto de procedimentos; contudo, o cronograma de 

recolha de elementos deverá apresentar a seguinte evolução: 

 Nos dois primeiros anos (eventualmente extensível ao terceiro ano) a frequência de amostragens 

deverá ser semestral; 

 No período seguinte, a frequência será anual. 

Anualmente deverá ser feita uma avaliação detalhada de eventuais impactes nas massas de água subterrâneas 

locais e regionais decorrentes da implantação de novas infraestruturas, ou da degradação-remodelação das 

estruturas existentes.  

8.2.3 QUALIDADE DO AR 

Não se propõe qualquer monitorização da Qualidade do Ar para a operação de expansão da atual Zona 

Industrial, no entanto, deverá ser garantido que as atividades que se irão instalar na Zona industrial de 

Amoreira da Gândara cumprem os requisitos do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho e a regulamentação 

da descarga de poluentes para a atmosfera estabelecida pela Portaria n.º 190-A/2018, de 2 de julho. 

8.2.4 AMBIENTE SONORO 

Não se propõe monitorização do ruído para a operação de expansão da atual Zona Industrial, no entanto, 

deverá ser garantido que as atividades que se irão instalar na Zona industrial de Amoreira da Gândara 

cumprem os requisitos do Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, nomeadamente ao cumprimento do 

Artigo 13º.  



 

 

  

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 
página | 330 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial 

de Amoreira da Gândara 

9. LACUNAS TÉCNICAS E DE CONHECIMENTO 

Em termos gerais, não se identifica a existência de lacunas relevantes a nível quer da descrição do projeto, 

quer das características do ambiente local, suscetíveis de afetar ou alterar a avaliação efetuada no 

presente relatório, sendo apenas de referir: 

 Desconhecimento do cronograma de trabalhos, do tipo e número de equipamentos durante a fase 

de construção; 

 Desconhecimento das indústrias a instalar na zona industrial e o tráfego rodoviário gerados por estas 

indústrias. 

Considera-se, no entanto, a não existência de lacunas que inviabilizem a correta identificação e avaliação 

de impactes. Por forma a reforçar os resultados e conclusões obtidas, recomenda-se a implementação 

das monitorizações preconizadas, nomeadamente o Acompanhamento Ambiental de Obra e ao nível dos 

Recursos Hídricos Subterrâneos. 
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10. CONCLUSÕES 

O presente Estudo de Impacte Ambiental identifica e avalia os impactes ambientais resultantes do projeto 

da Expansão da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, materializado pelo Plano de Pormenor da Zona 

Industrial de Amoreira da Gândara, que concretiza a iniciativa da UOPG 6, prevista na revisão do Plano 

Diretor Municipal de Anadia. 

As fases de construção e exploração do loteamento resultarão numa diversidade de impactes negativos, 

que, face às características do local, serão maioritariamente pouco significativos. Embora na fase de 

construção a generalidade dos impactes seja de carácter temporário, importa destacar os impactes 

permanentes e não mitigáveis, relacionados com a movimentação de terras e com a alteração da 

ocupação atual do solo. 

Do ponto de vista do Clima e Alterações Climáticas, para a fase de construção e exploração, embora se 

perspetivem impactes negativos, nomeadamente emissões de GEE e perda de capacidade de sequestro de 

carbono, estes são de magnitude reduzida, podendo ser minimizados através da arborização dos espaços 

verdes e de áreas pedonais, de modo a promover o conforto bioclimático dos utilizadores, e através da 

promoção da eficiência energética e hídrica. 

Do ponto de vista do ambiente sonoro, de acordo com a classificação acústica em vigor os recetores 

sensíveis existentes estão localizados de forma dispersa não integrados em zonas classificadas são 

equiparados a zona mista, pelo que têm a verificar os valores limite de exposição L den ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 

55 dB(A), conforme estabelecido na aliena a) número 1 do 11.º do RGR. De acordo com os resultados 

obtidos nas medições experimentais, o ambiente sonoro dos recetores localizados na envolvente da área 

de intervenção são inferiores aos valores limite de exposição aos valores limite de exposição aplicáveis 

a zona mista. Através da análise ao Mapa de Ruído do Município da Anadia verifica-se que os locais avaliados 

se encontram com níveis de ruído superiores aos determinados por medição, sendo até superiores aos 

valores limite de exposição definidos no Art.º 11 do RGR para zonas mistas, já expectável pelo facto de, à 

data da realização das medições, o país se encontrar em Estado de Emergência. 

Relativamente à qualidade do ar à escala local, os resultados da campanha de monitorização permitiram 

constatar níveis de concentração de CO, NOx, O3, SO2, PM10 e C6H6, inferiores aos valores limite e limiares 

definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, não se observando qualquer excedência diária ou 

horária para qualquer um dos poluentes. 



 

 

  

MUNICÍPIO DE ANADIA 

1097.20 
página | 332 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão da Zona Industrial 

de Amoreira da Gândara 

Na fase de exploração, considerando a emissão sonora do tráfego rodoviário local e a emissão dos lotes 

equiparados a indústria ligeira, perspetiva-se o cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis 

para zona mista (artigo 11º do RGR) e os limites do Critério de Incomodidade (artigo 13º do RGR), 

junto de todos os recetores existentes, pelo que se prospetiva que o impacte seja pouco significativo.  

Refere-se ainda que a avaliação das atividades ruidosas permanentes que vierem a ser instaladas nos lotes 

propostos, deverá ser realizada no âmbito dos processos de licenciamento, devendo cumprir os limites 

associados a atividades ruidosas permanentes (artigo 13º do RGR). 

No que diz respeito à Saúde Humana, prevê-se impactes negativos nos níveis de ruído, na afetação da 

qualidade do ar, na emissão de material particulado e no risco de proliferação de vetores transmissores de 

doenças. Para o período de exploração, perspetivam-se os mesmos impactes mencionados para a fase de 

construção e, adicionalmente, o aumento de perigos e riscos relacionados com a atividade industrial. Os 

impactes negativos na saúde humana durante a fase de construção e exploração do projeto, podem ser 

minimizados com a seleção de acessos que promovam a menor afetação da população na envolvente e com 

a elaboração de um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição que inclua 

diretrizes para uma correta manutenção do espaço de depósito de resíduos, assim como deverá ser dada 

formação e preparação aos trabalhadores da obra no âmbito da correta gestão dos resíduos, nomeadamente 

e da correta utilização dos equipamentos de proteção individual. 

No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos, as massas de água subterrâneas que evoluem na área de 

intervenção e domínios enquadrantes dividem-se em dois tipos: (1) massa de água não-confinada (livre), de 

escala local e implantada no aquífero superior constituído pelos depósitos sedimentares siliciclásticos plio-

quaternários – aquífero freático; (2) massas de água semi-confinadas, de escala regional e instaladas nas 

formações aquíferas do Cretácico e integrantes do Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro (O2). Para além de 

serem importantes componentes ambientais, estas massas de água constituem recursos hídricos relevantes, 

local e regionalmente. Assim, os potenciais impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos decorrentes 

da AZIAG devem ser prevenidos e minimizados. Consideram-se os impactes ao nível qualitativo 

(hidroquímicos) os mais relevantes, nomeadamente em relação ao aquífero freático. Os eventuais impactes 

aos níveis quantitativo (nos níveis piezométricos) e da hidrodinâmica subterrânea, serão menos relevantes, 

particularmente para as unidades aquíferas do Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro,  devido: (1) a área de 

intervenção representa uma percentagem muito reduzida relativamente à área plana total do Sistema 

Aquífero Cretácico de Aveiro (893,63 km2) e mínima relativamente à área total de recarga daquele Sistema 

Aquífero (cerca de 0,66% para uma área total de recarga de 55 km2, como indicado no PGRH4, 2012); (2) as 

soluções apresentadas no PPZIAG e elencadas no subcapítulo da descrição do projeto para mitigar as perdas 
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de recarga aquífera associadas à impermeabilização da superfície - estruturas de acolhimento das águas pluviais 

e de recarga induzida do aquífero freático - lagoas de receção (ou lagoas de infiltração com geodrenos) e 

poços “rotos” (ou poços de infiltração) – constituem um mecanismo inovador e eficaz. A eficácia destas 

soluções deverá ser monitorizada cumprindo-se os procedimentos indicados no Plano de Monitorização. 

Durante ambas as fases consideradas na avaliação efetuada, haverá uma dinamização das atividades 

económicas locais, contribuindo positivamente para a geração de valor económico e criação de postos 

de trabalho. A presença de um espaço infraestruturado constituir-se-á como um atrativo para novos 

investimentos e instalação de novas empresas, o que conduzirá a um impacte significativo para o 

concelho. 

Conclui-se, assim, que apesar dos impactes negativos identificados, o projeto se constitui como algo positivo, 

tendo em conta as repercussões positivas que terá, sobretudo a nível económico e social. Reforça-se a 

necessidade de implementação das medidas de minimização e planos de monitorização contemplados no 

âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental, considerando-se que, dessa forma, o projeto não é 

suscetível de produzir impactes ambientais que o inviabilizem. 
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