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1 Introdução 
 

 

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

 

O presente documento constitui o relatório síntese do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) do projeto de “Ampliação da Zona Industrial de Nelas I”, localizado nas 

freguesias de Senhorim, Vilar Seco e Nelas no concelho de Nelas. 

 

O projeto consiste na ampliação da Zona Industrial de Nelas (ZIN) existente, 

correspondente a um aumento de 27,1 ha, para a constituição da rede viária, 

restantes infraestruturas e área de lotes, sendo 14,9 ha associado à Zona Poente e 

12,2 ha associado à Zona Nascente. Para a área de ampliação prevista no projeto, 

foi desenvolvida pela Câmara Municipal uma operação de loteamento. 

 

O projeto traduz-se assim na criação de 31 novos lotes, que se destinam à instalação 

de indústria, comércio, armazenagem e serviços e contempla a realização de 

infraestruturas viárias, drenagem de águas residuais e pluviais, abastecimento de 

água, gás, eletricidade e telecomunicações.  

 

A ZIN após a ampliação passará a ter uma área de 134,2 ha, que inclui a construção 

de uma nova via, que fará a ligação da Zona Poente da ZIN à variante Eng.º Luís 

Almeida. 

 

O proponente do projeto é a Câmara Municipal de Nelas, com morada na Praça do 

Município, 3520-001 Nelas. O proponente pode ser contactado através do telefone 

232941300 ou do endereço eletrónico geral@cm-nelas.pt. 

 

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

 

 

1.2. Identificação da entidade licenciadora ou competente para a autorização 

 

A entidade licenciadora do projeto é a Câmara Municipal de Nelas. 

 

 

1.3. Identificação da autoridade de AIA 

 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental é a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C). 
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1.4. Identificação da equipa responsável pela elaboração do EIA  

 

O presente EIA foi elaborado pela seguinte equipa técnica: 

 
Técnico Função Formação 

Cláudia Almeida Coordenação  

Qualidade do Ambiente 

Lic. em Engenharia do Ambiente 

Ricardo Almendra 

 

Direção de Projeto Lic. em Geografia 

Lúcia Cruz Aspetos Biofísicos 

Paisagem 

Lic. em Engenharia Biofísica 

Susana Marques Qualidade do Ambiente 

Riscos e Ordenamento do Território 

Lic. em Engenharia do Ambiente 

Sandra Nogueira 

 

Património Arqueológico Lic. em História, variante Arqueologia 

 

 

1.5. Período de elaboração do EIA e dos trabalhos associados 

 

O EIA foi elaborado durante os meses de agosto a outubro de 2017 e entre os meses 

de outubro a dezembro de 2019. Os trabalhos de campo foram realizados nos meses 

de setembro e outubro de 2017 e em novembro de 2019. 

 

 

1.6. Enquadramento legal do EIA 

 

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

Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), publicado pelo Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, 

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

natureza, dimensão ou localização sejam considerados suscetíveis de causar efeitos 

significativos no meio ambiente terão de ser submetidos a um processo de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA) prévio ao seu licenciamento. Atendendo a que o projeto 

corresponde a um loteamento industrial com uma área superior a 20 ha, encontra-se 

incluído no Anexo II, na alínea a) do ponto 10, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013. 

 

Os trabalhos foram desenvolvidos tendo em conta o conteúdo definido no Anexo V 

do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro na sua atual redação. 
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1.7. Metodologia e estrutura do EIA  

 

O presente EIA tem como objetivos específicos: 

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

natural e social, focalizada em assuntos-chave. 

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

na definição de diretrizes de monitorização dos potenciais efeitos adversos. 

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

informada. 

- Informar o público e as entidades interessadas. 

 

1.7.1. Metodologia geral 

 

O EIA tem o seguinte âmbito e metodologia geral: 

 

 Objetivos e justificação do projeto 

Neste ponto são apresentados os objetivos definidos pelo proponente e a 

justificação da necessidade da execução do projeto. 

 

 Descrição do projeto 

O projeto é caracterizado com base na informação fornecida pelo proponente, 

tendo em vista a determinação das principais causas de impacte. 

 

 Caracterização da situação ambiental de referência 

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

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

 

 Identificação dos impactes ambientais 

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

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

ambiente (sobre os quais se produz o efeito).  

 

 Ordenamento do Território 

Identificação dos Instrumentos de Gestão Territórial e das servidões administrativas 

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

com o uso pretendido. 

 

 Análise de riscos 

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

naturais, tecnológicos e mistos sobre o projeto.  
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 Programa de monitorização e medidas de gestão ambiental 

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

ambientais e apresenta as medidas consideradas necessárias para a minimização dos 

impactes significativos.  

 

As metodologias específicas são, quando aplicável, desenvolvidas dentro dos 

diversos capítulos e, dentro destes, nos seus pontos constituintes. 

 

1.7.2. Estrutura do EIA 

 

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

 
Antecedentes, objetivos e justificação do projeto: 

- Antecedentes do procedimento de AIA. 

- Antecedentes do projeto. 

- Enquadramento, justificação e objetivos do projeto. 

 
Descrição do projeto: 

- Localização do projeto. 

- Descrição da fase de construção e de funcionamento. 

- Programação temporal estimada para a fase de construção e de funcionamento. 

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

atmosféricas e fontes de ruído. 

 
Caracterização do ambiente afetado: 

- Geomorfologia, geologia e recursos minerais. 

- Recursos hídricos subterrâneos. 

- Recursos hídricos superficiais. 

- Sistemas ecológicos. 

- Solo e uso do solo. 

- Paisagem. 

- Qualidade do ar. 

- Clima e alterações climáticas. 

- Ambiente sonoro. 

- Resíduos. 

- Património arqueológico. 

- Socioeconomia. 

- Saúde humana. 

- Rede viária e tráfego. 

- Evolução previsível na ausência do projeto. 
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Impactes ambientais: 

- Geomorfologia, geologia e recursos minerais. 

- Recursos hídricos subterrâneos. 

- Recursos hídricos superficiais. 

- Sistemas ecológicos. 

- Solo e uso do solo. 

- Paisagem. 

- Qualidade do ar. 

- Clima e alterações climáticas. 

- Ambiente sonoro. 

- Resíduos. 

- Património arqueológico. 

- Socioeconomia. 

- Saúde humana. 

- Rede viária e tráfego. 

 
Ordenamento do território 

 
Análise de riscos 

 
Monitorização e medidas de gestão ambiental: 

- Descrição dos programas de monitorização a implementar. 

- Recomendações e medidas de minimização. 

 
Conclusões 
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2 Antecedentes e objetivos 
 

 

2.1. Antecedentes do procedimento de AIA 

 

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

 

Na área do projeto e envolvente vigora o Plano Diretor Municipal (PDM) de Nelas, 

cuja 1ª Revisão foi aprovada pelo Aviso n.º 33/2014, de 2 de janeiro de 2014.  

 

O PDM de Nelas foi alvo de Avaliação Ambiental Estratégica nos termos definidos no 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio. 

 

O Relatório Ambiental (CM Nelas, 2013) refere que, especificamente no que respeita 

à expansão de espaços industriais, esta pode acarretar um conjunto de efeitos 

positivos, designadamente: 

- Concentração das funções industriais. 

- Aumento da competitividade económica do concelho. 

 

É ainda referido que com a expansão de espaços industriais poderão ocorrer os 

seguintes efeitos negativos: 

- Alterações na paisagem. 

- Alteração do uso do solo e a sua impermeabilização e artificialização. 

- Erosão do solo pela redução da capacidade de infiltração. 

- Efeitos negativos na proteção e conservação dos recursos hídricos. 

- Ocupação de áreas da REN e da RAN. 

- Aumento dos consumos energéticos. 

- Aumento das emissões de gases com efeito de estufa associado ao consumo de 

energia elétrica a partir de fontes fósseis. 

- Aumento do risco de incêndio. 

- Aumento dos riscos para a saúde humana e para o ambiente (estabelecimentos 

abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho). 

- Aumento da magnitude da gravidade dos acidentes. 

 

O Relatório Ambiental indica que “de um modo geral, e pese embora a necessidade 

de acautelar um conjunto de recomendações para garantir a valorização das 

oportunidades e a minimização dos riscos associados à sua fase de implementação, a 

proposta de revisão do PDM procura internalizar de forma adequada os impactes 

ambientais mais significativos no contexto da sua escala de intervenção, 
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constituindo-se como um contributo bastante positivo para a sustentabilidade 

territorial do concelho de Nelas”. O Relatório Ambiental apresenta ainda um 

conjunto de recomendações e diretrizes de seguimento, bem como um programa de 

gestão e monitorização ambiental, por forma a monitorizar a evolução dos principais 

indicadores de sustentabilidade face a metas estabelecidas em documentos 

estratégicos.  

 

2.1.2. Resumos dos principais aspetos da definição do âmbito 

 

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

antecedentes. 

 

2.1.3. Anteriores procedimentos de AIA 

 

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

antecedentes. 

 

 

2.2. Antecedentes do projeto 

 

O projeto foi desenvolvido tendo como base o “Projeto de Loteamento para a 

Ampliação da Zona Industrial de Nelas I” elaborado pela empresa COVISLA, 

Construção, Gestão e Engenharia, Lda., em setembro de 2019. 

 

 

2.3. Enquadramento, justificação e objetivos do projeto 

 

2.3.1. Justificação da necessidade ou interesse do projeto 

 

O projeto corresponde à ampliação da Zona Industrial de Nelas I (ZIN). A área de 

intervenção encontra-se prevista no PDM de Nelas. 

 

Na atual zona industrial existe um conjunto de atividades de diferentes setores, 

desde a indústria transformadora de madeira a produtos para a construção civil, 

produção de mobiliário e produção de componentes para a indústria automóvel. 

Atualmente, verifica-se uma incompatibilidade no estabelecimento de novas 

indústrias na ZIN existente, uma vez que a sua capacidade em acolher novas 

indústrias está esgotado. 

 

De acordo com o proponente, a procura de espaços para a instalação de empresas 

no concelho de Nelas tem sido crescente, existindo várias empresas que 

manifestaram já o seu interesse na aquisição de espaços, tendo sido indicado as suas 

necessidades relativamente a áreas para expansão ou instalação de novas 
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atividades, bem como a respetiva previsão relativamente à criação de postos de 

trabalho.  

 

Assim, o objetivo central da ampliação da ZIN é a oferta de um espaço 

infraestruturado para a localização de unidades empresariais de diversos setores e 

de diversas dimensões, e permitir a expansão das empresas já existentes.  

 

Trata-se de um espaço ordenado que pretende atrair investimentos, dando resposta 

a pedidos de localização de novas unidades industriais, permitindo a ampliação das 

indústrias atualmente instaladas no concelho que já manifestaram o interesse em 

expandir a sua atividade no concelho de Nelas. 

 

De acordo com o proponente, o projeto representa uma oportunidade única para o 

desenvolvimento económico do concelho de Nelas, da sub-região Viseu Dão Lafões e 

da região Centro. 

 

2.3.2. Identificação das áreas sensíveis  

 

O projeto não se encontra integrado em Área Protegida ou em Sítio da Rede Natura 

2000. As áreas classificadas para a conservação da natureza mais próximas são o 

Sítio do Carregal do Sal, integrado na Rede Natura 2000, a cerca 10,5 km a sul, e a 

Área Protegida do Parque Natural da Serra da Estrela, localizado a 20 km a sudeste 

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

 

3.1. Localização do projeto 

 

O projeto de Ampliação da Zona Industrial de Nelas I (ZIN) localiza-se no concelho 

de Nelas, nas freguesias de Senhorim, Vilar Seco e Nelas (ver Carta 1 no Anexo I). A 

área do projeto dista cerca de 1.348 m da sede do concelho, localizada a sul. 

 

O projeto consiste na ampliação da zona industrial existente, correspondendo a um 

aumento de 27,1 ha, realizada através de uma operação de loteamento e execução 

de infraestruturas. A ampliação é composta por duas áreas de intervenção: a Zona 

Poente com 14,9 ha e 12 lotes; e a Zona Nascente com 12,2 ha e 19 lotes.  

 

A ZIN passará assim a ter uma área total de 134,2 ha, que inclui a construção na 

Zona Poente de uma nova via, com 960 m, que fará a ligação da ZIN à variante Eng.º 

Luís Almeida. 

 

O uso atual do solo na área de intervenção tem características distintas (ver 

fotografias no Anexo II e Figura 3.1).  

- Zona Poente - predomina a floresta com pinheiro bravo e com alguns carvalhos e 

áreas de matos. As áreas agrícolas são constituídas essencialmente por culturas 

temporárias de sequeiro e vinha. Ocorrem áreas já artificializadas e aterros, 

decorrentes da proximidade à ZIN.  

- Via de ligação à variante Eng.º Luís Almeida a construir (integrada na Zona 

Poente) - predomina a floresta com pinheiro bravo. As áreas agrícolas são 

constituídas essencialmente por olival e vinha. Grande parte do percurso (635 m) 

da via é coincidente com um caminho existente. 

- Zona Nascente – grande parte da área encontra-se ocupada por matos e 

vegetação herbácea, decorrente da proximidade à ZIN existente e à recente 

abertura de um caminho na parte central. A Rua B também foi pavimentada 

recentemente. 
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Figura 3.1 – Imagem de satélite área do projeto e envolvente. 
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Os aglomerados urbanos mais próximos da área de ampliação da ZIN (ver Carta 1 no 

Anexo I) são1: Cagunça a 416 m, e Casal Sandinho a 890 m, ambos a sudeste da Zona 

Nascente; Algeraz a cerca de 973 m a sudoeste da Zona Poente (via de ligação à 

variante); Casal de São José a 1.227 m a sudeste da Zona Nascente; e Nelas a 

1.348 m a sudoeste da Zona Poente (via de ligação à variante).  

 

A sudoeste da Zona Poente do projeto ocorrem duas habitações isoladas, a cerca de 

61 m e 155 m. Na Zona Nascente, a habitação mais próxima situa-se a 278 m, a 

sudeste. Relativamente à via a construir, existe uma habitação a cerca de 21 m e 

uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas a 28 m. Esta residência possui uma 

capacidade para 51 utentes, contando, em março de 2019, com 8 utentes presentes 

(Carta Social, 2019). 

 

O acesso direto ao local é efetuado pela EN234, que dá acesso à Vila de Nelas, que 

permite o acesso à autoestrada A25 através da EN231. Continuando para sul pela 

EN234, é ainda possível aceder à autoestrada A35/IC12, que dá acesso a Coimbra 

pelo IP3 e à parte sul do país (ver Figura 3.2). 

 

Apresenta-se no Anexo II o registo fotográfico da área de implantação do projeto e 

da sua envolvente direta. 

 

                                                 
1 A metodologia utilizada para o cálculo da distância dos aglomerados consistiu em determinar a distância entre o limite 
da área de ampliação da ZIN e o centro da respetiva secção estatística, aqui entendida como a “unidade territorial 
correspondente a uma área contínua de uma única Freguesia com cerca de 300 alojamentos destinados à habitação. De 
acordo com a densidade de alojamentos familiares, a secção estatística classifica-se em: a) concentradas: todas as 
subsecções estatísticas da secção são constituídas por quarteirões; b) dispersas: todas as subsecções estatísticas da 
secção são constituídas por lugares não divididos em quarteirões e/ou isolados; c) mistas concentradas: a maior parte 
das subsecções estatísticas da secção são constituídas por quarteirões; d) mistas dispersas: a maior parte das subsecções 
estatísticas da secção são constituídas por lugares não divididos em quarteirões ou isolados” (INE, 2019). 
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Figura 3.2 – Rede viária na envolvente à área do projeto. 

 

 

3.2. Descrição do projeto 

 

O projeto consiste na construção das infraestruturas necessárias para a ampliação 

da Zona Industrial de Nelas I, traduzindo-se na criação de 31 lotes (12 na Zona 

Poente e 19 na Zona Nascente) destinados à indústria, comércio, armazenagem e 

serviços (Quadro 3.1 e Carta 2 no Anexo I).  

 

O projeto é caracterizado com base no Projeto de Loteamento e nos respetivos 

projetos de execução (COVISLA, 2019). 

 

Na área do projeto são propostas vias de acesso aos novos lotes e de ligação com a 

rede viária existente (ver Carta 2 no Anexo I). A intervenção proposta incide ainda 

sobre arruamentos existentes e que vão servir a ampliação da ZIN. Em algumas vias 

existentes está prevista a repavimentação, construção de estacionamentos, lancis e 

passeios (ver Carta 2A e 2B no Anexo I). 

 

A rede viária proposta prevê ainda a construção de uma nova via de ligação da ZIN à 

variante Eng.º Luís Almeida, inserida na Zona Poente. 
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Quadro 3.1 – Lotes previstos para a área do projeto. 

Lotes Área do lote (m2) 

Área Máxima de 

implantação (m2) 

Área Máxima de 

Construção (m2) 

Índice de 

Implantação 

Máximo 

ZONA POENTE 

P6 8.626,57 5.068,35 6.082,02 0,59 

P7 7.893,12 4.702,81 5.643,37 0,60 

P8 7.085,08 4.095,09 4.914,11 0,58 

P9 4.227,02 2.025,90 2.431,08 0,48 

P10 10.434,13 5.945,40 7.134,48 0,57 

P11 9.676,64 5.760,40 6.912,48 0,60 

P12 11.013,71 6.112,09 7.334,51 0,55 

P16 3.312,53 1.442,71 1.731,25 0,44 

P17 4.018,06 2.131,20 2.557,44 0,53 

P18 4.363,93 2.253,12 2.703,74 0,52 

P19 4.715,07 2.499,31 2.999,17 0,53 

P20 4.585,07 2.465,92 2.959,10 0,54 

Subtotal 79.950,93 44.502,30 53.402,75 - 

ZONA NASCENTE 

N1 7.767,09 2.852,26 3.422,71 0,37 

N2 3.641,79 1.537,33 1.844,80 0,42 

N3 9.409,95 3.458,83 4.150,60 0,37 

N4 3.071,23 1.439,61 1.727,53 0,47 

N5 3.727,76 1.736,53 2.083,84 0,47 

N6 2.815,85 1.144,59 1.373,51 0,41 

N7 5.182,66 2.965,26 3.558,31 0,57 

N8 3.071,45 1.443,54 1.732,25 0,47 

N9 4.079,67 2.071,06 2.485,27 0,51 

N10 3.071,50 1.439,36 1.727,23 0,47 

N11 4.080,02 2.070,64 2.484,77 0,51 

N12 3.071,97 1.439,89 1.727,87 0,47 

N13 4.080,37 2.070,79 2.484,95 0,51 

N14 3.071,74 1.439,71 1.727,65 0,47 

N15 4.080,73 2.071,23 2.485,48 0,51 

N16 3.072,06 1.439,99 1.727,99 0,47 

N17 5.387,57 2.903,87 3.484,64 0,54 

N18 4.080,31 2.070,37 2.484,44 0,51 

N19 3.181,52 1.340,57 1.608,68 0,42 

Subtotal 79.945,24 36.935,43 44.322,52 - 

TOTAL 159.896,17 81.437,73 97.725,28 - 

 

Na área de implantação dos lotes N1 a N8, localizados na Zona Nascente, está 

prevista a realização de terraplenagem na fase de construção das oinfraestruturas, 

para colocar os lotes à cota final de implantação. Nos restantes lotes as atividades 

de aterro/ desaterro serão realizadas posteriormente, à medida que os lotes vão 

sendo ocupados. 

 

Nesta fase do projeto existe uma proposta de regulamento da operação de 

loteamento (ver Anexo III), que define os usos e transformações na área do projeto.  
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No Quadro 3.2 faz-se um resumo das características do projeto. 

 

Quadro 3.2 – Caraterização geral da área de ampliação da ZIN. 

ZIN (existente)  

- Área 107,2 ha 

- Número de lotes 75 

- Área ocupada pelos lotes industriais 91,2 ha 

Ampliação da ZIN  

- Área de Ampliação da ZIN 27,1 ha 

- Número de lotes  31 

- Área destinada aos lotes 15,99 ha 

Zona Poente  

- Área  14,9 ha 

- Número de lotes 12 

- Área destinada aos lotes 7,99 ha  

- Equipamentos de utilização coletiva 1,15 ha 

Zona Nascente  

- Área  12,2 ha 

- Número de lotes 19 

- Área destinada aos lotes 7,99 ha 

- Espaços verdes 2,28 ha 

Ampliação da ZIN - rede viária  

- Rede viária existente a beneficiar 1,73 ha 

- Rede viária a construir  4,0 ha 

- Zona Poente (inclui a via de ligação à variante Eng.º Luís 

Almeida) 

3,03 ha 

- Zona Nascente 0,97 ha 

Estacionamento público  

- Ligeiros 0,36 ha 

- Pesados 0,15 ha 

Área impermeabilizada   

- ZIN (existente)  

(considerando uma ocupação máxima de 90% dos lotes e a rede 

viária) 

88,8 ha  

83,7% 

- Ampliação da ZIN 

(considerando uma ocupação máxima de 80% dos lotes, acrescida da 

rede viária) 

19,83 ha 

72,1% 

- Zona Poente (80% da área dos lotes) 12,17 ha 

- Zona Nascente (80% da área dos lotes) 7,36 ha 

 

A área dos lotes (ver Quadro 3.1) varia entre os 2.815,85 m2 (correspondente ao lote 

N6) e os 11.013,71 m2 (correspondente ao lote P12). O índice de ocupação do solo 

previsto em cada lote vai até um máximo de 60% nos lotes P7 e P11, devendo o 

índice de impermeabilização ser inferior a 80%.  

 

As construções a desenvolver nos lotes não devem exceder uma altura de edificação 

de 10 m. 
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3.2.1. Infraestruturas 

 

As infraestruturas previstas para a ampliação da ZIN incluem vias de circulação 

rodoviária, estacionamento, rede de abastecimento de água, rede de drenagem de 

águas residuais, rede de drenagem de águas pluviais, rede de distribuição de energia 

e iluminação pública, rede de telecomunicações e rede de gás. 

 

De seguida apresenta-se uma descrição geral dos projetos de execução. 

 

Infraestrutura viária 

O projeto da ampliação prevê a intervenção em alguns dos arruamentos da ZIN, 

assim como a construção de novos arruamentos. 

 

As vias e interseções propostas no projeto são as seguintes: 

 
Zona Poente: Zona Nascente: 

- Rua 1 – nova via. 

- Rua 2 – nova via. 

- Rua 3 - via existente onde será realizada 

repavimentação, construção de 

passeios e sinalização. 

- Rua 4 – nova via a este da Rotunda 5; na 

parte existente será realizada 

repavimentação, construção de 

passeios e sinalização. 

- Rua 5 - via existente onde será realizada 

repavimentação, construção de 

passeios e sinalização. 

- Rua 6 – nova via. 

- Rua 7 – nova via. 

- Rua 8 – nova via. 

- Rua 9 - via existente onde será realizada 

repavimentação, construção de 

passeios e sinalização. 

- Rotunda 3 - nova. 

- Rotunda 5 - nova. 

- Rua A – nova via. 

- Rua B – nova via. 

- Rua C – nova via. 

- Rua D – via existente onde será realizada 

repavimentação, construção de 

passeios e sinalização. 

 

 

A velocidade de circulação adotada no projeto é de 50 km/h, sem sobrelarguras e 

sem sobre-elevações transversais, à exceção das inclinações transversais a 2,5% para 

drenagem natural. Os perfis transversais tipo considerados são os indicados nas 

peças desenhadas do projeto (ver Anexo IV). 

 

Os arruamentos existentes a beneficiar, e que vão servir a ampliação da ZIN, 

mantêm as características atuais, serão repavimentados e construídos 

estacionamentos, lancis e passeios. As árvores existentes, nomeadamente ao longo 

da Rua D, serão mantidas, estando prevista a pavimentação com betuminoso, 

ficando uma pequena caldeira no contorno do tronco.  
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Os arruamentos a construir possuem dois sentidos de circulação e têm, em geral, 

uma largura de 8,0 m, ladeados por estacionamentos públicos longitudinais com 

2,5 m e passeios com 2,0 m de largura (ver perfis tipo no Anexo IV). Assim, tem-se: 

 

Zona Nascente: 

 Rua A e Rua C serão constituídas por: 

Passeio - 2,00 m  

Estacionamento - 2,50 m 

Faixa de Rodagem - 8,00 m (4,0 + 4,0 m) 

Estacionamento - 2,50 m  

Passeio - 2,00 m 

 Rua B será constituída por: 

Passeio - 2,50 m  

Faixa de Rodagem - 4,00 m  

Faixa de Rodagem - 4,00 m 

Passeio - 2,50 m 

Zona Poente: 

 Rua 2, Rua 6 e Rua 8 serão constituídas por: 

Passeio - 2,00 m  

Estacionamento - 2,50 m 

Faixa de Rodagem - 8,00 m (4,0 + 4,0 m) 

Estacionamento - 2,50 m  

Passeio - 2,00 m 

 Rua 4 será constituída por: 

Passeio - 2,00 m 

Faixa de Rodagem - 7,00 m (3,50 m + 3,50 m)   

Separador Central - 2,00 m  

Faixa de Rodagem - 7,00 m (3,50 m + 3,50 m) 

Passeio - 2,00 m 

 Rua 7 será constituída por: 

Passeio - 2,00 m  

Estacionamento - 2,50 m 

Faixa de Rodagem - 8,00 m (4,00 m + 4 m) 

Estacionamento - 2,50 m  

Ciclovia / Passeio - 2,50 m 

 

Será ainda construída a via de ligação da ZIN à variante Eng.º Luís Almeida, com 

uma extensão de 960 m. Nesta via está prevista uma ciclovia, que se prolonga pelas 

Ruas 3, 7, 5 e 1 da Zona Poente. Também está prevista a construção de uma 

passagem pedonal na ponte que atravessa a Linha Ferroviária da Beira Alta. 

 

No tratamento das interseções, o projeto teve em conta a importância das vias 

intersetadas, sendo a solução adotada o ordenamento dos cruzamentos e 
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entroncamentos através da colocação de sinalização vertical e horizontal e, em 

alguns casos, construção de rotundas. 

 

Os pavimentos a adotar serão de dois tipos: 

- Pavimento flexível em betão betuminoso nas zonas de circulação e 

estacionamento. 

- A circulação de peões será efetuada em passeios elevados, de larguras variáveis, 

com uma camada de base granular com 0,20 m de espessura e pavimentados com 

uma camada betuminosa do tipo AC14 surf com 0,04 m.  

 

Uma vez que o traçado se desenvolve, em algumas zonas, sobre a rede viária 

existente, será necessário remover o pavimento betuminoso. 

 

Existirão bolsas de estacionamento público em faixa própria ao longo dos 

arruamentos e estacionamento privado no interior de cada lote. A área afeta ao 

estacionamento público encontra-se no Quadro 3.2. 

 

Na Zona Poente, as Ruas 2, 4 e 6 vão ocupar caminhos de serventia às propriedades 

existentes a oeste. De acordo com o projeto, os caminhos existentes passam a ter 

acesso pela rede viária da ZIN. O acesso faz-se por lancil galgável no passeio e o 

caminho processa-se nos taludes das vias com a colocação de tout-venant 

compactado. O mesmo acontece num caminho existente onde está prevista a Rua 7 

e os lotes P16 a P18. Neste local, o acesso à propriedade passa a ser efetuado junto 

ao lote P16 (ver Peça Desenhada REV3.3.8 no Anexo IV). 

 

Rede de abastecimento de água 

O loteamento será servido por rede de abastecimento de água, proveniente da rede 

pública existente na Zona Industrial de Nelas I, com um ramal de ligação a cada 

lote.  

 

As redes foram dimensionadas tento em conta a estimativa das necessidades de 

abastecimento de água e capitação para o tipo de ocupação do espaço, neste caso 

indústria. 

 

O projeto prevê ainda um conjunto de hidrantes devidamente dimensionados para as 

necessidades de combate a incêndios, a partir da rede de abastecimento de água. 

 

A rede exterior terminará na válvula de seccionamento do ramal de cada lote 

localizada à entrada deste, a partir das quais terá origem a rede interior. 

 

A tubagem será em PVC e as condutas serão instaladas na via pública. 
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As características técnicas de conceção e execução da obra segue o Regulamento 

Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais (Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto). 

 

De acordo com o proponente, existe disponibilidade de água para o abastecimento 

da área do projeto, pelo que não estão previstos projetos associados. 

 

Rede de drenagem de águas residuais 

A rede de drenagem desenvolver-se-á ao longo do eixo dos arruamentos, 

paralelamente à rede de drenagem das águas pluviais. 

 

A tubagem será em polipropileno (PP corrugado da classe SN8), com o diâmetro de 

200 mm no coletor principal e de 160 mm nos ramais de ligação. O seu traçado e 

execução estarão de acordo com os Regulamentos Geral e Municipal dos Sistemas 

Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais. 

 

Na Zona Poente, parte da rede de drenagem de águas residuais que servirá os novos 

lotes previstos na Rua 7 (P10, P11 e P12) é já existente. Apenas está prevista a 

execução de correções em cotas de tampas e proteções mecânicas em alguns troços, 

onde não existe recobrimento regulamentar e é necessário fazer coincidir com as 

novas cotas de rasante na Rua 3 e na Rua 4, na vizinhança da Rotunda 5. Nesta zona 

estão previstas novas redes gravíticas para servir os novos lotes e os lotes já 

construídos mas sem esta infraestrutura. O projeto prevê também correções 

derivadas da nova via de ligação à variante Eng.º Luís Almeida. 

 

Os esgotos dos novos lotes P6 a P9 serão drenados graviticamente para uma Estação 

Elevatória (EE1) a implantar em zona de passeio em frente ao lote P9 (ver Carta 2). 

O esgoto bombado tem como destino final a  Estação Elevatória (EE AR Norte), que 

se encontra em construção no lote de Equipamentos de utilização coletiva (ver 

Carta 2 no Anexo I). 

 

Os esgotos dos lotes P16 a P20 previstos na Rua 7 são drenados graviticamente nas 

Ruas 7 e 8, tendo também como destino a referida EE AR Norte. 

 

Para resolver a atual ausência de destino final dos esgotos de um pequeno 

arruamento onde se localiza a unidade industrial Faurécia – EDA - Estofagem de 

Assentos, Lda., está prevista a execução de uma outra estação elevatória (EE2) e 

uma tubagem de esgoto bombado para uma caixa existente na Rua 3. A localização 

da Estação Elevatória EE2 encontra-se na Carta 2 no Anexo I. 

 

Aproveitando a intervenção nos arruamentos, na Rua 4 existente está prevista a 

execução de nova rede de drenagem desde a EN234 até uma caixa existente. 
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Será também construída uma nova rede gravítica ao longo da nova via de ligação à 

variante Eng.ª Luís Almeida. 

 

Na Zona Nascente estão previstas duas redes gravíticas que ligarão a caixas 

existentes nas Ruas B e D. 

 

Para ambas as zonas da ampliação da ZIN, os lotes farão a descarga dos seus esgotos 

para a rede pública, através da construção dos ramais de ligação com as respetivas 

câmaras de ramal de ligação. 

 

No Anexo IV encontram-se os pormenores das redes de drenagem das águas residuais 

propostas. 

 

Os esgotos recolhidos na ZIN terão como destino final a ETAR Nelas IIII que se 

encontra em fase final de execução. 

 

Rede de drenagem de águas pluviais 

A rede de drenagem de infraestruturas de águas pluviais permitirá realizar a 

drenagem dos lotes e arruamentos.  

 

O sistema de drenagem de águas pluviais será constituído por uma rede de coletores 

a implantar no eixo da via e sumidouros de lancil posicionados no limite do 

pavimento com o passeio e estacionamentos, sendo as inclinações do pavimento 

adaptadas a esta solução.  

 

A tubagem a utilizar na rede será em manilhas de betão, sendo os coletores assentes 

com inclinações entre 0,3% e 15%. 

 

As câmaras de visita serão em elementos pré-fabricados ou blocos de cimento e 

cobertura tronco cónica assimétrica ou plana. 

 

As tampas serão em ferro fundido dúctil (D400), com inscrições em relevo a indicar 

pela Câmara Municipal de Nelas, circulares com diâmetro útil de passagem de 

0,60 m munida de aro e fecho de segurança. 

 

O destino final das águas pluviais serão as linhas de água naturais existentes na 

envolvente (ver Carta 2ª e 2B no Anexo I). O projeto prevê para a Zona Poente um 

ponto de ligação à linha de água para descarga das águas pluviais recolhidas (ver 

Carta 2A no Anexo I). Na Zona Nascente estão previstos dois pontos de descarga em 

linhas de água (ver Carta 2B no Anexo I). 
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De acordo com o projeto de execução, a rejeição das águas pluviais nas linhas de 

água é realizada através de um órgão dissipador de energia (ver pormenor no 

Anexo IV).  

 

Na Zona Nascente está ainda prevista a construção de um canal, que será revestido 

em pedra argamassada (ver pormenor no Anexo IV), para a condução das águas 

pluviais num traçado perpendicular à Rua A. A descarga será realizada numa área 

adjacente, já fora da área de projeto (não existe pormenor desta rejeição no 

projeto de execução). 

 

 

Outras infraestruturas 

As redes de gás, eletricidade e telecomunicações serão instaladas ao longo da rede 

viária, de forma a permitir o acesso a todos os lotes.   

 

Espaços verdes 

De acordo com o projetista, a integração paisagística está associada ao projeto da 

rede viária através do tratamento superficial dos taludes com terras provenientes da 

decapagem. Nos terrenos destinados a espaços verdes e de utilização coletiva, o que 

se prevê é ficarem no seu estado atual, ou seja, manter a vegetação espontânea 

existente. O projeto não prevê plantações ou sementeiras. 

 

3.2.2. Fase de construção 

 

A fase de construção irá iniciar-se com a montagem do estaleiro, cuja localização 

não se encontra ainda definida. Segue-se a marcação topográfica, desmatação, 

decapagem e corte de árvores. Na área de implantação das vias serão realizados os 

movimentos de terras, com a decapagem da terra vegetal e escavação e aterro para 

colocar o terreno à cota de implantação das vias (ver perfis longitudinais no 

Anexo IV), seguida da execução das bases com material britado de granulometria 

extensa. Nas vias existentes será efetuada a remoção dos pavimentos nas áreas 

definidas (Carta 2A e 2B).  

 

Está ainda prevista na fase de construção a realização de terraplenagem na área de 

implantação dos lotes N1 a N8, localizados na Zona Nascente, à cota final de 

implantação. Nos restantes lotes estas atividades de aterro/ desaterro não se 

encontra prevista, sendo a sua execução efetuada à medida que os lotes vão sendo 

ocupados. 

 

De acordo com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição (PPGRCD) são estimadas 27.250 t de solos e rochas cujo destino poderá 
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ser outra obra. A maioria das terras escavadas serão reutilizadas na própria obra 

para a realização dos aterros previstos. 

 

A inclinação dos taludes deverá ser de 2:3 em aterro e 3:2 em escavação. 

 

Está previsto o uso de explosivos para a realização dos trabalhos de escavação. De 

acordo com o estudo geotécnico realizado na ZIN (Deltatau, 2019), é referido que a 

escavação a realizar recorrerá aos meios mecânicos convencionais em cerca de 70% 

das escavações, no entanto, dever-se-á considerar a utilização de explosivos nos 

restantes 30%. 

 

O projeto refere que o traçado das vias em perfil longitudinal desenvolve-se próximo 

da cota atual do terreno. O desenvolvimento das vias foi projetado de modo a obter 

uma solução rodoviária equilibrada e a minimizar os movimentos de terras.  

 

Após a execução da escavação e aterro à cota de implantação da rede viária, segue-

se a abertura das valas para a implantação das restantes infraestruturas, colocação 

das tubagens, caixas de visita e aterro das valas. Seguem-se os trabalhos de 

colocação de lancis, pavimentações e sinalização. 

 

3.2.3. Fase de funcionamento 

 

O funcionamento do projeto está intrinsecamente dependente da ocupação dos 

lotes. Assim, deverá ocorrer a instalação de indústrias, seguida da sua entrada em 

funcionamento. A ocupação dos lotes vai depender da procura.  

 

De acordo com o proponente, existe um conjunto de empresas, algumas já 

instaladas na ZIN, que manifestaram interesse na aquisição de espaços, tendo 

indicado as suas necessidades em termos de área para expansão ou instalação de 

novas atividades (Quadro 3.3). 

 

Quadro 3.3 – Empresas que manifestaram interesse na aquisição de lotes na área do projeto. 

Firma 
Atividade Área requerida para 

a atividade (m2) 

Aquinos, S.A. Fabricação de mobiliário 50.000 

Bioramos, Resíduos Agroflorestais do 

Dão, Lda. 
Produção de biomassa para queima 10.000 

Borgstena Textil Portugal Unipessoal, 

Lda. 
Fabricação de tecidos para automóvel 30.000 

Coimbras & Companhia, Lda. Materiais de construção 6.000 

Coldkit Ibérica Materiais Isolantes, S.A. 
Fabricação de portas e painéis de isolamento 

térmico 
1.600 

Cooperativa de Olivicultores de Nelas, 

CRL 
Produção e comercialização de azeite 940 

EDA, Estofagem de Assentos Unipessoal, 

Lda. (Faurecia) 
Assentos de automóveis 5.000 
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Firma 
Atividade Área requerida para 

a atividade (m2) 

EnsaioPericia, Lda. Compra, venda e reparação de semi-reboques 10.000 

Grafinelas, Artes gráficas, Lda. Design de comunicação e artes gráficas 300 

LUSO FINSA – Indústria e Comércio de 

Madeiras, S.A. 
Fabricação de painéis de fibras de madeira 10.000 

MOVECHO, S.A. Fabrico e comercialização de mobiliário 6.000 

Officelan, Lda. Equipamentos para redes wireless 2.500 

Qbeiras Energia, Lda. 
Telecomunicações, segurança, painéis de 

energia solar, eólica e energias alternativas 
10.000 

QI3, Lda. Soluções de Qualidade Industrial 1.600 

Sociedade Agrícola da Fonte do Ouro, 

Lda. 
Cunicultura 700 

TOPACK – Indústria de Plásticos, S.A. Fabricação de embalagens de plástico 30.000 

Traf-Cargo, Lda. Transportes e logística de mercadorias 1.000 

TrimSol – Trim Solutions, S.A. Fabrico de capas para automóveis 25.000 

Total 200.640 

 

Como se pode verificar pela análise do Quadro 3.3, a procura de áreas para 

instalação de empresas na área do projeto ascende a 20 ha. Esta previsão contempla 

empresas já instaladas na ZIN, que pretendem expandir a área que ocupam (quer 

por mero efeito de crescimento do negócio, quer pela intenção de desenvolvimento 

de novas atividades que poderão dar lugar a novas empresas), bem como novas 

empresas que têm interesse em instalar-se nesta zona industrial. 

 

Na fase de funcionamento existirá em simultâneo a laboração das unidades 

industriais com as atividade de construção nos lotes que vão sendo adquiridos. A 

duração desta fase intermédia é indeterminada, pois depende da ocupação dos 

lotes. 

 

Para efeitos de avaliação de impacte da fase de funcionamento, para a generalidade 

dos fatores considera-se que a fase de funcionamento corresponde à ocupação total 

da área de ampliação da ZIN. 

 

 

3.3. Tráfego, mão de obra e investimento 

 

Tráfego 

Durante a fase de construção das infraestruturas previstas, a geração de tráfego 

deve-se essencialmente à necessidade de movimentos de terras.  

 

Considerando o volume de solos e rochas sobrantes de 27.250 t, e uma duração de 

oito meses das terraplenagens, estima-se um valor de 2,5 uvl/h. 

 

As atividades de transporte de materiais de construção e trabalhadores também vão 

gerar tráfego rodoviário. 
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O funcionamento do projeto implicará a circulação de veículos ligeiros e pesados 

relacionados com o transporte de materiais, equipamentos, matérias-primas e 

produtos finais. Também se consideram os movimentos associados ao pessoal afeto 

às diversas atividades a instalar. 

 

De acordo com o Institute of Transportation Engineers (1996), as zonas industriais 

geram um tráfego médio horário no período de ponta da tarde (o mais desfavorável) 

de 0,92 veículos por cada 1.000 m2 de área bruta de construção. Assim, será de 

esperar um tráfego horário da ordem dos 106 veículos. Admitindo que 20% destes 

veículos são pesados, tem-se um volume horário de 149 uvl na fase de 

funcionamento. 

 

Mão de obra 

Para os trabalhos de construção das infraestruturas, estima-se que a mão de obra a 

afetar seja, em média, de 30 trabalhadores, constituída por engenheiros, 

topógrafos, manobradores, soldadores, pedreiros e serventes. 

 

O funcionamento pleno do projeto, que se traduz na ocupação dos 31 lotes, deverá 

criar, segundo o proponente, cerca de 1.068 postos de trabalho. 

 

Investimento 

De acordo com os dados fornecidos pelo proponente, o investimento previsto para a 

construção da ampliação da ZIN será de 3,5 milhões de euros.  

 

 

3.4. Alternativas do projeto 

 

De localização 

De acordo com o proponente, esta localização encontra-se prevista no PDM de 

Nelas, o que viabiliza, em termos de ordenamento do território, esta localização. 

 

Face à inexistência de alternativas de localização, não é efetuado, no presente 

estudo, qualquer análise comparativa. 

 

Assim, na elaboração do EIA é dado ênfase à apresentação de recomendações, tendo 

em vista melhorar a qualidade do projeto.  
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De conceção 

Também não são apresentadas alternativas de conceção, uma vez que o presente 

projeto encontra-se em fase de projeto de execução. 

 

Alternativa zero 

A “alternativa zero” (inexistência de projeto) corresponde à projeção da situação de 

referência na ausência do projeto. Face às condicionantes atrás referidas, esta será 

a única alternativa a considerar no EIA. 

 

 

3.5. Programação temporal estimada  

 

Fase de construção 

A fase de construção das infraestruturas terá a duração de 1 ano (ver Anexo IV). 

 

Fase de funcionamento 

Estima-se que o projeto entre em funcionamento assim que terminar a construção 

das infraestruturas, ou seja, cerca de 1 ano após o início da construção.  

 

O pleno funcionamento do projeto depende da ocupação dos lotes, a qual, por sua 

vez, depende da aquisição dos lotes pelas unidades industriais. 

 

Face às características do projeto, não é possível definir o seu tempo de vida útil. 

 

Fase de desativação 

A fase de desativação não se encontra prevista, uma vez que os objetivos do projeto 

não definem uma data para o término da sua existência. Trata-se de um projeto em 

que a cada lote corresponderá uma propriedade, um proprietário e uma atividade 

independente, pelo que se torna impossível definir os múltiplos tempos de vida útil 

dessas atividades e das respetivas instalações. Assim, não é possível apresentar um 

plano de desativação adequado ao projeto em análise. 

 

 

3.6. Principais ações ou atividades de construção e de funcionamento 

 

Durante a fase de construção as principais atividades são: 

- Limpeza do terreno/ desarborização. 

- Movimentos de terras. 

- Funcionamento do estaleiro. 

- Construção e beneficiação das infraestruturas. 

- Transporte de pessoas e materiais. 



 
 

Câmara Municipal de Nelas  18/12/2019 Descrição do projeto 

 

3-17

 

Durante a fase de funcionamento as principais atividades são: 

- Presença física das infraestruturas. 

- Funcionamento da ZIN ampliada. 

- Transporte de pessoas e bens. 

 

 

3.7. Materiais e energia utilizados e produzidos 

 

Fase de construção 

- Materiais de construção. 

- Eletricidade. 

- Gasóleo. 

- Água. 

- Mão de obra. 

 

Fase de funcionamento 

- Eletricidade. 

- Água. 

- Mão de obra. 

- Gás natural. 

 

 

3.8. Principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previstos 

 

Fase de construção 

- Gases de combustão, gerados pela maquinaria e pelos veículos de transporte. 

- Poeiras. 

- Resíduos de construção e demolição. 

- Resíduos perigosos (nomeadamente óleos usados, embalagens). 

- Solos. 

- Águas residuais do estaleiro. 

- Ruído do equipamento e do tráfego associado. 

 

Fase de funcionamento 

- Águas residuais. 

- Águas pluviais. 

- Resíduos urbanos e industriais. 

- Poluentes atmosféricos. 

- Ruído com origem no tráfego rodoviário e nas unidades industriais. 
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3.8.1. Efluentes líquidos 

 

Fase de construção 

Como resultado do funcionamento do estaleiro (em local a definir em fase de obra 

pela Entidade Executante) serão produzidas águas residuais domésticas provenientes 

das instalações sanitárias. Dada a previsível ausência de infraestruturas no local de 

implantação do estaleiro, as águas residuais produzidas deverão ser encaminhadas 

para uma fossa estanque ou WC químicos e posteriormente descarregadas numa 

Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) devidamente autorizada. 

 

Estima-se um volume de águas residuais de cerca de 1,35 m3/dia, considerando uma 

média de 30 trabalhadores, uma capitação diária de 50 l/trabalhador e uma 

afluência à rede de 90%. 

 

Fase de funcionamento 

No cenário de ocupação de toda a área do projeto, estima-se um volume de águas 

residuais de 57,6 m3/dia. 

 

O destino de todas as águas residuais será a ETAR de Nelas III.  

 

3.8.2. Resíduos sólidos 

 

Fase de construção 

Como resultado das operações de decapagem do terreno, serão gerados resíduos 

biodegradáveis (LER 20 02 01). 

 

A utilização de maquinaria pesada, nomeadamente escavadoras e outros 

equipamentos de construção civil, vai originar um conjunto de resíduos associados a 

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

características perigosas. Os resíduos gerados nestas operações são: 

- Óleos usados (LER 13 02 05). 

- Materiais absorventes (desperdícios) contaminados com hidrocarbonetos 

(LER 15 02 02). 

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

- Matais ferrosos e não ferrosos (LER 16 01 17 e LER 16 01 18). 

 

Os resíduos associados à construção das infraestruturas são essencialmente resíduos 

de construção e demolição (LER 17). 

 

Na contratação com a entidade executante, o proponente deverá garantir o bom 

armazenamento e o destino final adequado dos resíduos produzidos. 
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O Quadro 3.4 lista os resíduos que deverão ser produzidos durante a fase de 

construção. As quantidades são baseadas nas estimativas apresentadas no PPGRCD. 

O destino final a dar aos resíduos é apenas indicativo. A entidade executante deverá 

implementar o PPGRCD do projeto de execução, garantindo o destino final adequado 

e as operações de armazenamento temporário previstas. 

 

Quadro 3.4 – Resíduos produzidos na fase de construção e respetivo destino final. 

Resíduos 

Código da Lista 

Europeia de 

Resíduos 

Perigosidade 
Quantidade 

(t) 
Destino final 

Resíduos biodegradáveis 20 02 01 Não 137.000 R3 

Betão 17 17 01 01 Não 1 Valorização  

Misturas betuminosas não 

abrangidas em 17 03 01 
17 03 02 Não 2.300 Valorização  

Alumínio 17 04 02 Não 0,1 Reutilização na obra 

Ferro e aço 17 04 05 Não 0,1 Valorização 

Solos e rochas não abrangidos 

em 17 05 03 
17 05 04 Não 27.250 Valorização 

Óleos minerais não clorados 

de motores, transmissões e 

lubrificação 

13 02 05 Sim - 

Valorização ou 

regeneração em 

entidade licenciada 

Materiais absorventes 

contaminados com 

hidrocarbonetos 

15 02 02 Sim - 

Valorização ou 

regeneração em 

entidade licenciada 

Papel e cartão 20 01 01 Não  R5 

Madeira  não abrangida em  

20 01 37 
20 01 38 Não - R3 

Plásticos 20 01 39 Não - R5 

Solos e rochas 20 02 02 Não 103.000 R5 

 

Fase de funcionamento 

Como resultado do funcionamento da ampliação da ZIN, serão gerados resíduos 

urbanos ou equiparados com origem nas atividades de serviços e indústrias, 

nomeadamente: 

- Papel e cartão (LER 20 01 01). 

- Vidro (LER 20 01 02). 

- Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas (LER 20 01 08). 

- Pilhas e acumuladores (LER 20 01 34). 

- Plásticos (LER 20 01 39). 

- Metais (LER 20 01 40). 

 

Estes resíduos deverão ser recolhidos seletivamente e encaminhados para uma 

entidade licenciada para reciclagem e valorização. 
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O funcionamento das unidades industriais a instalar na ampliação da ZIN deverá 

traduzir-se na produção de resíduos característicos do tipo de atividade 

desenvolvida. A gestão dos resíduos será da responsabilidade do produtor. 

 

3.8.3. Emissões gasosas 

 

Fase de construção 

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

atmosféricos característicos do tráfego rodoviário pesado, nomeadamente monóxido 

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

partículas em suspensão. 

 

A emissão de poluentes atmosféricos resulta ainda da circulação nas vias não 

pavimentadas dos veículos e equipamentos envolvidos nas atividades de 

movimentação de terras, operações de escavação e terraplenagem, e construção das 

infraestruturas (camiões, escavadoras, retroescavadoras, bulldozers, etc.). 

 

De acordo com a Environmental Protection Agency (EPA, 1995), a circulação de 

veículos pesados em zonas não pavimentadas dá origem ao levantamento de poeiras 

que podem atingir cerca de 4,5 kg de partículas por veículo e por km. 

 

As operações de remoção da vegetação e decapagem do terreno, assim como as 

operações de terraplenagem e regularização de cotas, irão originar a emissão de 

partículas, o mesmo se verificando com as atividades de construção em geral. 

 

As emissões de partículas totais em suspensão de zonas em construção são 

proporcionais à área mobilizada, atingindo cerca de 2,69 ton/ha/mês (EPA, 1995) 

que, apesar de ser um valor meramente indicativo, permite aferir a ordem de 

grandeza das emissões envolvidas. 

 

Fase de funcionamento 

A emissão de poluentes resulta do tráfego rodoviário e da atividade industrial que se 

irá instalar na área de ampliação da ZIN. A circulação de veículos é responsável pela 

emissão de poluentes atmosféricos característicos do tráfego rodoviário, 

nomeadamente monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), dióxido de 

enxofre (SO2), hidrocarbonetos e partículas em suspensão. 

 

Nesta fase, não é possível quantificar as emissões associadas às atividades que se 

podem vir a instalar na área de ampliação da ZIN. O controlo das emissões gasosas é 

uma obrigação legal, pelo que as instalações devem apresentar sistemas que 

permitam o cumprimento da legislação nacional, em termos da concentração dos 

poluentes emitidos e das características físicas das respetivas chaminés. 
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3.8.4. Ruído 

 

Fase de construção 

As atividades de construção envolvem normalmente diversas operações ruidosas, 

nomeadamente através da utilização de máquinas, equipamentos e veículos pesados 

em operações de desmatação, escavação, terraplenagem, pavimentação ou simples 

transporte. 

 

A ordem de grandeza dos níveis de ruído, nomeadamente do nível sonoro 

equivalente (LAeq), produzidos por retroescavadoras e equipamentos de corte será de 

75 a 95 dB(A) e de 100 a 110 dB(A), respetivamente. Os níveis sonoros produzidos 

por máquinas escavadoras e de transporte de terras, em função da distância à fonte 

emissora de ruído e considerando que a propagação ocorre em espaço livre, situam-

se nas seguintes gamas: 

- 72 dB(A) a 75 dB(A), a uma distância de 30 m. 

- 62 a 65 dB(A), a 100 m de distância. 

- < 55 dB(A), a partir dos 200 m de distância. 

- < 49 dB(A), a 400 m de distância. 

 

Fase de funcionamento 

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

gerado pelas atividades a instalar. 

 

Outra fonte de ruído estará associada ao funcionamento de equipamentos afetos a 

cada uma das instalações industriais de armazenagem ou serviços que deverão 

ocupar os lotes disponíveis. Nesta fase há um conjunto de informação que não se 

encontra disponível, nomeadamente: 

- Regime de laboração das mesmas. 

- Tipo, número e localização dos equipamentos a instalar no exterior. 

- Informação acústica sobre as características de emissões ruidosas destes 

equipamentos, tal como o nível de potência sonora, comportamento espectral, 

diretividade, etc. 

 

Considera-se ainda que o controlo do ruído é uma obrigação legal, pelo que os 

edifícios devem apresentar as características de atenuação que permitam o 

cumprimento da legislação nacional. 
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4 Situação de referência 
 

 

4.1. Geomorfologia, geologia e recursos minerais 

 

4.1.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização geomorfológica e geológica da área de influência do projeto 

foram considerados os seguintes aspetos: 

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

- Enquadramento geológico.  

- Litologia e formações geológicas locais. 

- Tectónica e sismicidade. 

- Recursos e monumentos geológicos e geomorfológicos. 

 

O objetivo ambiental é evitar a afetação de estruturas geomorfológicas relevantes 

e de recursos geológicos. 

 

4.1.2. Metodologia 

 

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

de dados bibliográficos e de elementos cartográficos, nomeadamente: 

- Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50.000, folha 17-C (Santa Comba Dão), e 

respetiva notícia explicativa (Serviços Geológicos de Portugal, 1962). 

- Carta Militar n.º 200, à escala 1:25.000 (IGeoE, 1992). 

- Estudo geotécnico (Deltatau, 2019). 

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

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

revisão (APA/ARH-Centro, 2016). 

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

- Elementos de caracterização da revisão do PDM de Nelas (CM Nelas, 2013). 

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

Ribeiro (1988).  

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

- Regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios e pontes, 

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

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

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

(Laboratório Nacional de Energia e Geologia). 
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Realizou-se ainda reconhecimento de campo, de modo a completar os dados e a 

validar as interpretações. 

 

A área de estudo para a geomorfologia e geologia foi a área de implantação do 

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

realizado um enquadramento de âmbito regional. 

 

4.1.3. Caracterização de base 

 

Enquadramento regional 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

hercínicos são muito variados e afloram em manchas muito extensas, 

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

característica desta região é a ocorrência de numerosas dobras, geralmente 

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

 

Geomorfologicamente, a região onde se insere o projeto localiza-se na cumeada que 

separa os rios Dão e Mondego, tanto um como outro geralmente de vales apertados, 

sobretudo o do Mondego. Estes dois rios praticamente não têm várzeas, subindo o 

terreno do leito até ao planalto quase sempre em encostas muito inclinadas, 

revestidas de pinhal. Quando o declive é menos acentuado, aparece a vinha ou a 

oliveira ou as duas em associação. Estas culturas estendem-se, ainda, a todo o 

planalto, que é apenas sulcado pelos vales dos pequenos afluentes daqueles rios. O 

concelho de Nelas está situado em pleno planalto beirão e situa-se a uma altitude 

média de 315 m, estando a sua cota máxima situada a 480 m e a mínima a 150 m. Os 

declives também são variáveis, registando-se uma média estimada em cerca de 12%. 

As encostas do Dão e do Mondego registam os maiores declives (CM Nelas, 2013). 

 

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

geomorfológica designada “Planaltos e Montanhas do noroeste da Península”, na 

subunidade da “Bacia do Alto Mondego”. Trata-se de uma unidade que ocupa 33% do 

território de Portugal continental, e que é caracterizada pela existência de blocos 

levantados a cotas diversas, com destaque para as superfícies situadas entre os 

800 m e 1.500 m. Subsistem também algumas superfícies aplanadas entre os 500 m e 
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os 800 m. Os blocos mais elevados por ação tectónica (1.000 m a 1.500 m) tendem a 

uma maior dinâmica e dissecação fluvial. Esta unidade geomorfológica está assente 

essencialmente em rochas graníticas hercínicas e em fácies metassedimentares 

variadas, com idades geralmente situadas entre o proterozóico superior e o 

devónico. Os relevos residuais, essencialmente quartzíticos e graníticos, podem 

elevar-se até 300 m acima do nível aplanado de base. A incisão fluvial promoveu 

uma forte erosão dos planaltos e montanhas nas proximidades da fachada atlântica, 

o que se revela numa paisagem de colinas e vales. A subunidade da “Bacia do Alto 

Mondego” é uma área essencialmente granítica, dissecada pelo rio Mondego e os 

seus afluentes na metade superior da bacia.  

 

No âmbito do PBH do rio Mondego (CCDR-C, 2001), foram definidas três unidades 

hidromorfológicas homogéneas, de acordo com os diferentes tipos de morfologia, 

clima, regime hidrológico e ocupação do solo, nomeadamente Alto Mondego, Médio 

Mondego e Baixo Mondego. A área de estudo insere-se na unidade do Médio 

Mondego, que corresponde à área da bacia que se localiza entre as faldas da serra 

da Estrela e Coimbra, onde o rio corre entre vales encaixados que progressivamente 

se vão suavizando e a ele afluem os rios Dão e Alva. 

 

Geomorfologia 

A área de estudo insere-se num planalto/ cabeço com cotas entre os 400 m e os 

450 m, abrangendo a cumeada que separa a bacia hidrográfica da rib.ª de Beijós, 

afluente do rio Dão a oeste, e da sub-bacia do rio do Castelo, afluente do rio 

Mondego a este.  

 

A área de implantação do projeto apresenta um relevo plano (cerca de 1%) a 

acentuado (cerca de 15%), com cotas entre os 410 m e os 440 m, decrescendo 

ligeiramente de este para oeste (Zona Poente) e de sudoeste para nordeste (Zona 

Nascente) (Carta 7 no Anexo I). Em grande parte da área do projeto e na ZIN 

existente, o relevo encontra-se artificializado devido às movimentações de terras 

decorrentes da construção da rede viária, pavilhões e estruturas industriais 

existentes. Estes aterros criaram um desnível considerável na Zona Poente (ver 

Fotografias 24 e 25 no Anexo II). 

 

A rede de drenagem é do tipo dendrítico, tendo os cursos de água escoamento 

apenas nos meses de maior precipitação, decorrente do facto de se localizar junto 

da zona de cumeada.  

 

Geologia 

Na área do projeto dominam os granitos das Beiras, que é assim designado por 

ocupar uma porção significativa na região central do território continental. Tratam-

se de rochas, em geral, de tendência porfiróide, biotítico, com megacristais de 
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feldspato a atingirem, por vezes, vários centímetros de comprimento. As restantes 

rochas graníticas são menos abundantes, não porfiróides, de grão mais fino e, 

geralmente, mais ricas em moscovite. 

 

Na área do projeto, de acordo com a Carta Geológica 17-C (Santa Comba Dão), 

ocorrem rochas eruptivas de Granito monxonítico, sendo a formação presente os 

“Granitos porfiróide, predominantemente biotítico de grão muito grosseiro, 

grosseiro ou grosseiro médio” (g), ver Figura 4.1. Trata-se de um granito de 

composição calco-alcalina ou monzonítico, de duas micas, predominantemente 

biotítico, que ocupa grande parte do território onde se insere o projeto.  

 

Embora apresente textura e granularidade diferentes, a composição mineralógica é 

bastante uniforme e confere-lhe, por vezes, tendência granodiorítica. Quanto aos 

constituintes mineralógicos, além do quartzo, contém, como elementos essenciais, 

oligoclase, microclina, microclina-pertite, micropertite, albite-oliglocase e biotite. 

Como elementos acessórios contam-se moscovite, apatite, zircão, turmalina, 

magnetite, pirite, ilmenite, rútico acicular (incluso no quartzo), fluorite, esfena, 

andaluzite, silimanite, cordierite, etc. A cordierite forma, frequentemente, maclas 

polissintéticas (CM Nelas, 2013).  
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Fonte: SGP (1962). 

Figura 4.1 – Extrato da Carta Geológica, folha 17-C (Santa Comba Dão). 

 

Na ZIN existente foi realizado um estudo geotécnico (Deltatau, 2019). Estando a 

caracterização qualitativa do maciço apresentada no Quadro 4.1. Os parâmetros c 

e são, respetivamente, a tensão de rotura e o módulo de elasticidade das rochas. 

Também se indicam os meios de escavação mais adequados para cada tipo de 

maciço, consoante o seu grau de alteração. No local em estudo aparecem os graus 

de alteração S, W5, W4 e W3. 
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Quadro 4.1 - Descrição do maciço, grau de alteração e propriedades. 

Tipo de maciço 
Grau de 

alteração 
Descrição do maciço 

C 

MPa 

E 

MPa 

Solos residuais 

(maduros e 

jovens) 

S 

A textura original da rocha foi completamente 

destruída aparentando-se homogénea nos solos 

maduros e com alguma heterogeneidade nos 

solos jovens 

0,15-0,50 < 30 

Completamente 

alterado 
W5 

A rocha é completamente descolorida, 

decomposta e friável, preservando as estruturas 

da rocha original. A rocha pode ser escavada com 

os equipamentos usuais de terraplenagem e com 

picareta. 

0,50-2,50 30-75 

Muito alterado W4 

A alteração estende-se a todo o maciço e o 

material rocha é parcialmente friável. A rocha 

não tem brilho. Todo o material é descolorido, 

exceto o quartzo. A rocha pode ser escavada com 

os equipamentos usuais de terraplenagem. 

2,50-15 75-100 

Medianamente 

alterado 
W3 

A descoloração da rocha é estendida à maior 

parte do maciço rochoso. A rocha não é friável. 

As descontinuidades estão manchadas e/ou 

contêm preenchimentos de materiais 

neoformados (argilosos na maior parte dos 

casos). Os meios tradicionais de terraplenagem 

têm dificuldade em desmontar o maciço exceto 

quando as fraturas do maciço forem muito 

próximas. Algumas vezes o desmonte do maciço 

poderá ser feito com ripper e/ou martelo 

pneumático (raramente explosivos) 

15-30 100-250 

Ligeiramente 

alterado 
W2 

Alteração penetrante desenvolvida na superfície 

das descontinuidades abertas; alguns sinais de 

alteração na rocha. Resistência elevada ao 

impacto com o martelo. O desmonte do maciço 

só pode ser feito com explosivos ou outras 

técnicas tais como plasma-jet, jato de água, 

maçarico oxiacetilénico, etc. 

30-50 250-400 

São W1 

Não há sinais visíveis de alteração. O desmonte 

do maciço só pode ser feito com explosivos ou 

outras técnicas referidas em W2. 

> 50 > 400 

Fonte: Deltatau (2019). 

 

Na ZIN foram realizadas 3 valas de inspeção (com máquina retroescavadora) para 

identificação da litologia existente, cuja localização é apresentada na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 - Localização do terreno em estudo na EN234 na Zona Industrial de Nelas.  

 

Nos Quadros 4.2 e 4.3 é apresentada a descrição do maciço e os perfis geológicos 

obtidos. 

 

Quadro 4.2 – Descrição dos maciços na área das valas. 

 Profundidade (m) Litologia 

Rotunda 1 - Vala 1 
0,10 a 0,12 m Terra vegetal 

0,12 a 1,50 m Solo residual areno-siltoso c/ areia média a grosseira 

Rotunda 1 – Vala 2 0,0 a 0,2 m Terra vegetal 

0,2 a 1,4m Solo residual areno-silto-argiloso 

Rotunda 2 – Vala 3 
0,0 a 0,2 m Terra vegetal 

0,2 a 1,15 m Solo residual areno-silto-argiloso 

 

Quadro 4.3 - Perfis geológicos. 

 Espessura (m) Litologia 

Rotunda 1 0,8 Solos muito deformáveis compostos por terra vegetal e solos 

areno-silto- argilosos 

0,8 (estes solos 

podem ter espessuras 

neste local de 2,0 m) 

Solos residuais maduros dos granitos, compostos por areias silto-

argilosas medianamente compactas 

2,0 Solos residuais maduros dos granitos, compostos por areias silto-

argilosas compactas 

00 Rocha granítica muito alterada (WS) a pouco alterada (W3) 

Rotunda 2 0,8 Solos muito deformáveis compostos por terra vegetal e solos 

areno-silto-argilosos 
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 Espessura (m) Litologia 

0,5 Solos residuais maduros dos granitos, compostos por areias silto-

argilosas medianamente compactas 

> 0,5 Rocha granítica muito alterada (W5) a pouco alterada (W3) 

 

Na área do projeto, tanto na Zona Nascente como na Zona Poente, ocorrem diversos 

afloramentos graníticos (ver Fotografia 4.1). 

 

Fotografia 4.1 – Afloramentos graníticos na área do projeto. 
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Tectónica 

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

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

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

acidentes de direção bética (ENE-WSW). 

 

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

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

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

deformação principais, ocorrendo adicionalmente um conjunto de estruturas 

tardias. 

 

A primeira fase, juntamente com a segunda, corresponde ao estado de colisão do 

orógeno, com espessamento cortical associado a fenómenos de fusão parcial. 

Caracteriza-se pelo desenvolvimento de grandes dobras tombadas com vergência 

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

zonas de cizalhamento associadas, desenvolvendo-se, simultaneamente, dobras 

menores de vergência para este, muito assimétricas e com superfícies axiais 

próximas da horizontal. A terceira fase associa-se ao desenvolvimento de grandes 

zonas de cizalhamento. As estruturas tardi-variscas são fundamentalmente fraturas 

de jogo normal, desenvolvidas em condições frágeis que se orientam segundo três 

direções principais NE-SW, NNE-SSW e NW-SE. Estas últimas foram reativadas, em 

alguns casos, durante a orogenia Alpina e desenvolveram nesses casos uma intensa 

alteração hidrotermal. 

 

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

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

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

não ocorre nenhuma falha ativa. 

 

                                                 
1 A QAFI constitui uma base de dados tanto quanto possível atualizada, em formato SIG, das falhas ativas (fontes-falha) 
da Península Ibérica, informando sobre a sua localização, as características que permitem a sua identificação como 
ativa, as suas características geométricas e cinemáticas, e o seu potencial sismogénico, expresso pelo sismo máximo 
credível e seu intervalo de recorrência, e eventuais evidências de atividade sísmica associada (histórica e/ou 
instrumental). 
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Fonte: Cabral e Ribeiro (1988) e QAFI. 

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

 

Sismicidade 

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

se insere o projeto é uma zona de intensidade VI, na área de transição para a zona 

de intensidade VII (Figura 4.4). Um sismo de intensidade VI é designado de bastante 

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

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

copos, partem-se. Objetos ornamentais, livros, etc., caem das prateleiras. Os 

quadros caem das paredes. As mobílias movem-se ou tombam. Os estuques fracos e 

alvenarias do tipo D fendem. Pequenos sinos tocam (igrejas e escolas). As árvores e 

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

Instituto Português do Mar e da Atmosfera). 
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Figura 4.4 - Enquadramento sísmico: mapa de intensidades sísmicas e mapa do  

zonamento sísmico de Portugal continental. 

 

Atendendo ao estudo levado a cabo por Oliveira (1977) in Deltatau (2019) e para um 

período de retorno de 100 anos (Figura 4.5), são esperados aproximadamente os 

seguintes valores máximos, para os diversos parâmetros sísmicos: 

- Velocidade de propagação: 8 a 10 cm/s  

- Aceleração sísmica: de 75 a 100 cm/s2 

- Deslocamento:  3 a 4 cm 
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Fonte: Deltatau (2019). 

Figura 4.5 - Carta de isolinhas expectáveis de magnitudes sísmicas, para um período de retorno de 

100 anos. 

 

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

Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio, que apresenta um zonamento do país em 4 

zonas, de A a D, por ordem decrescente de intensidade sísmica, o concelho de Nelas 

insere-se na zona sísmica C, com coeficiente de sismicidade de 0,5, correspondendo 

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

sísmico médio a baixo (Figura 4.4).  

 

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

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

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

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

associadas a valores de aceleração máxima de referência diferentes (Figura 4.6), 

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

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

ação sísmica Tipo 2 (sismo próximo). 

 

A área de estudo situa-se na zona sísmica do tipo 1,6 e 2,4, confirmando-se uma 

baixa intensidade sísmica (Figura 4.6). 
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Figura 4.6 – Zonamento sísmico de acordo com a NP EN 1998-1. 

 

Recursos minerais e monumentos geológicos 

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

referenciadas cinco explorações de inertes no concelho de Nelas, estando apenas 

três delas ativas (Quadro 4.4). Tratam-se de explorações de granito, demonstrando 

que é o recurso com maior relevância na área de estudo. No entanto, na área do 

projeto e na sua envolvente mais próxima, não se encontram referenciados recursos 

minerais com interesse económico, tal como se pode verificar pela ausência de 

explorações assinaladas na carta militar e nas imagens de satélite.  

 

Quadro 4.4 – Explorações de inertes referenciadas no concelho de Nelas. 

Denominação Entidade registada Substância Estado Freguesia 

Lage Gorda Grafidel - Granitos Fidélios Lda. Granito para calçada Inativa Senhorim 

Lage n.º 8 Intergran - Granitos do Interior Lda. Granito ornamental Ativa Lapa do Lobo 

Pedrassa Densodouro - Construções S.A. Granito ornamental Em abandono Senhorim 

Pedrassa n.º 2 Densodouro - Construções S.A. Granito Ativa Senhorim 

Vale do Boi 
Agrepor Agregados - Extração de 

Inertes, S.A. 
Granito Ativa Canas de Senhorim 

Fonte: Adaptado de http://www.dgeg.pt/, consultado em setembro de 2017. 

 

Não existe qualquer referência à existência de monumentos geológicos (jazidas 

fósseis ou outras formações geológicas de elevado valor científico e económico) na 

bibliografia consultada. No trabalho de campo efetuado, também não foi detetada 

nenhuma das situações atrás referidas.  

 

Área do  
projeto 

Área do 
projeto 
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4.2. Recursos hídricos subterrâneos 

 

4.2.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização hidrogeológica da área de influência do projeto foram 

considerados os seguintes aspetos: 

- Unidades hidrogeológicas e massas de água subterrânea. 

- Sistemas aquíferos locais (caracterização, principais formações aquíferas e 

direções do escoamento subterrâneo). 

- Vulnerabilidade do aquífero à poluição. 

- Pontos de água. 

- Qualidade da água subterrânea. 

 

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

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

usos associados não sejam perturbados. 

 

4.2.2. Metodologia 

 

A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos foi realizada com base na 

consulta de dados bibliográficos e de elementos cartográficos, nomeadamente: 

- Delimitação cartográfica dos aquíferos e respetivas fichas de caracterização 

INAG-SNIRH e Almeida et al. (2000). 

- Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50.000, folha 17-C (Santa Comba Dão), e 

respetiva notícia explicativa (Serviços Geológicos de Portugal, 1962). 

- Carta Militar n.º 200, à escala 1:25.000 (IGeoE, 1992). 

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

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

revisão (APA/ARH-Centro, 2016). 

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

 

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

pela APA/ARH-Centro (setembro de 2017).  

 

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

envolvente mais próxima, com particular relevância para a área abrangida pelo 

sistema aquífero presente. 

 

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

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

ainda consultados o documento “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental” 

(Almeida et al., 2000), os dados disponibilizados on-line pelo Sistema Nacional de 
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Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e os dados constantes no Plano de Gestão 

da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4) (APA/ ARH-Centro, 2016). 

 

4.2.3. Caracterização base 

 

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

Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego (A0x2RH4), ver Carta 3 no Anexo I. Esta 

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

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

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

 

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

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

4.826 km2 (Carta 3 no Anexo I). Tem uma forma retangular com o maior eixo a 

apresentar uma direção nordeste-sudoeste. A massa de água estende-se desde a 

zona de contacto entre o Maciço Antigo e a Orla Ocidental Mesocenozóica até aos 

granitóides da região mais oriental. 

 

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

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

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

escassa aptidão hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos (Almeida 

et al., 2000). Embora o Maciço seja caracterizado por uma relativa uniformidade, 

em termos hidrogeológicos, é possível considerar algumas subunidades, com 

características próprias, nomeadamente as rochas granitoides; os xistos e 

grauvaques, afetados por metamorfismo de grau variável; as rochas básicas e 

ultrabásicas; os quartzitos; os depósitos detríticos pós-paleozóicos; e as aluviões. De 

todos os grupos litológicos presentes, as rochas granitóides e os metassedimentos 

(xistos metamórficos e metagrauvaques) são as litologias que ocupam a maior 

extensão.  

 
 Modelo concetual 

O Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego insere-se na bacia hidrográfica 

do rio Mondego, e encontra-se em contacto com as massas de águas subterrâneas do 

Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro, do Maciço Antigo Indiferenciado da 

Bacia do Tejo, do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga, da Orla Ocidental 

Indiferenciado da Bacia do Mondego, da Penela-Tomar e do Luso. 

 

É considerado um aquífero livre em grande parte da sua extensão, podendo haver 

zonas semiconfinadas a confinadas dependendo das camadas sub e supra-

adjacentes, sua estrutura geomorfológica e suas características hidrogeológicas. O 

seu tipo litológico é fissurado, no qual o escoamento se dá, essencialmente, pela 

rede de fracturação, podendo ser contínua ou não, com direção condicionada em 
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grande parte às principais linhas de água. A linha de água com maior importância 

regional é o rio Mondego, que corre na zona central da sua área, numa direção 

aproximada de nordeste para sudoeste. 

 

A recarga dá-se, maioritariamente, através da precipitação, em zonas espessas de 

alteração, com fraturação significativa e bem desenvolvida, e/ou através de áreas 

aluvionares. O principal processo de descarga natural é a descarga em forma de 

exsurgências observadas em zonas de falha ou de alteração. 

 
 Comportamento das rochas granitóides 

Nas rochas granitóides, substrato geológico presente na área do projeto, a 

circulação faz-se sobretudo numa camada superficial, constituída por rochas 

alteradas ou mais fraturadas. Os níveis freáticos acompanham de uma maneira 

muito fiel a topografia e o escoamento dirige-se em direção às linhas de água, que 

constituem as zonas de descarga. Os níveis freáticos são normalmente muito 

sensíveis às variações observadas na precipitação.  

 

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

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

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

hidrotermalismo. 

 

De acordo com Deltatau (2019), durante a realização do estudo geotécnico, que 

decorreu no período do inverno, o nível freático foi detetado a profundidades 

superiores a 2,00 m. 

 

Em algumas regiões o tipo de captação predominante ainda é a galeria de mina, que 

tem sido tradicionalmente utilizada em zonas constituídas por rochas de 

permeabilidade baixa, sendo bastante adequada a áreas com relevo vigoroso. Outros 

tipos de captação tradicionais são os poços de grande diâmetro e o aproveitamento 

de nascentes. Atualmente, verifica-se uma tendência para aqueles tipos de 

captação serem progressivamente substituídos por furos verticais. De acordo com 

Almeida et al. (2000), nas captações existentes na bacia do Mondego observa-se 

que, no caso de furos em granitos, para a profundidade média de 74,4 m, os caudais 

médios são de 0,54 l/s.  

 

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

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

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

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

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

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

freática e, na grande maioria dos casos, o caudal é inferior a 1 l/s. 
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A importância da fracturação e da alteração superficial, no caudal das captações, 

também se revela, por exemplo, pela ocorrência de casos de furos com perfuração 

de várias dezenas de metros e em que a zona aproveitada de captação se limita à 

primeira dezena. 

 

Os aquíferos instalados neste tipo de rochas são bastante vulneráveis a 

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

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

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

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

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

grandes dificuldades da gestão dos recursos hídricos subterrâneos naqueles meios. 

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

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

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

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

 
 Propriedades hidráulicas 

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

granitóides são as seguintes: 

- Profundidade dos furos: 74,4 m 

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

- Transmissividade: 7,5 m2/dia 

 
 Hidrodinâmica 

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

Bacia do Mondego está condicionado maioritariamente pela topografia, linhas de 

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

 

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

acompanhando a topografia (Carta 3 no Anexo I), embora localmente se possa 

verificar o condicionamento do fluxo subterrâneo pela rede de drenagem das linhas 

de água superficiais e, eventualmente, pela rede de fracturação.  

 
 Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas do Maciço Antigo Indiferenciado 

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

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

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

grau de fracturação elevado, espessas zonas de alteração ou de materiais 

aluvionares. A recarga das unidades aquíferas faz-se através das precipitações que 



 
 

Câmara Municipal de Nelas  18/12/2019 Caracterização da situação de referência 

 

4-18

caem diretamente nas camadas aflorantes em zonas espessas de alteração, com 

fracturação bem desenvolvida e significativa. 

 

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

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

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

litologias características do Maciço Antigo. 

 

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

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

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

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

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

 

Em relação às descargas, no caso das litologias do tipo granitóides, a água das saídas 

naturais dos sistemas vão para a rede hidrográfica superficial. Algumas dessas saídas 

são aproveitadas para a construção de arranjos de nascente que são origem de 

abastecimentos de água. No que diz respeito às aluviões, as saídas naturais dão-se 

para o rio adjacente de forma difusa, quando as condições de potencial hidráulico 

são mais altas no aquífero que no rio e respeitam às parcelas: infiltração da água da 

chuva, escorrência dos terrenos adjacentes, descarga oculta dos escoamentos do 

substrato e do armazenamento marginal após períodos de cheia. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

disponibilidades hídricas subterrâneas (~5%). 

 

Vulnerabilidade do aquífero à poluição 

 Classificação da vulnerabilidade da EPPNA 

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

vulnerabilidade que correspondem a classes de permeabilidade dos aquíferos ou das 

formações hidrogeológicas, de maneira a refletir a maior ou menor potencialidade 
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daqueles em atenuar uma possível contaminação. Desta forma, a cada formação 

litológica foi atribuída uma classe de vulnerabilidade à contaminação (Quadro 4.5). 

 

Quadro 4.5 - Classes de vulnerabilidade à contaminação do aquífero. 

Classe Tipo de aquífero Risco de contaminação 

V1 Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alto 

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

V3 
Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação 

hidráulica com a água superficial 
Alto 

V4 
Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação 

hidráulica com a água superficial 
Médio 

V5 Aquíferos em rochas carbonatadas Médio a baixo 

V6 Aquíferos em rochas fissuradas Baixo e variável 

V7 Aquíferos em sedimentos consolidados Baixo 

V8 Inexistência de aquíferos Muito baixo 

Fonte: Adaptado de EPPNA (1998). 

 

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

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

 

 Zonas vulneráveis à poluição causada pelos nitratos de origem agrícola 

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

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

projeto não se insere em nenhuma Zona Vulnerável. 

 

Inventário dos pontos de água 

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

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

raio de cerca 1,5 km (ver quadro no Anexo V e Carta 3 do Anexo I). Os furos 

existentes na ZIN e na envolvente imediata da área do projeto encontram-se 

representados no Quadro 4.6. 

 

Quadro 4.6 – Características dos pontos de água inventariados na proximidade da área do projeto. 

N Tipo 
Profundidade 

(m) 
Volume 

Profundidade 

de extração 

Mês de 

maior 

consumo 

Volume no mês 

de maior 

consumo 

Finalidade 

3 - 100,0 - - - - - 

5 - 100,0 - - - - - 

6 - 40,0 - - - - Rega 

10 - 100,0 - - - - Rega 

12 - 60,0 150,0 - - - Rega 

14 - 100,0 - - - - Rega 

17 - 50,0 - - - - Rega 

19 Furo 50,0 7,0 - - - Rega 

45 - - - - - - - 

46 
Furo 

vertical 
50,0 200,0 46,0 Agosto 20,0 Rega 
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N Tipo 
Profundidade 

(m) 
Volume 

Profundidade 

de extração 

Mês de 

maior 

consumo 

Volume no mês 

de maior 

consumo 

Finalidade 

47 Poço 8,0 300,0 - Agosto 60,0 Rega 

49 - - - - - 20,0 Rega 

50 - - - - - 100,0 Rega 

55 - - - - - 70,0 Rega 

60 - - - - - - Rega 

62 - - - - - 30,0 Rega 

67 - - - - - 8.750,0 
Atividade 

industrial, rega 

68 - - - - - 11.000,0 Atividade industrial

69 - - - - - 11.000,0 
Atividade 

industrial, outra 

76 - - - - - - 

Atividade 

industrial, rega, 

outra 

Fonte: APA/ARH-Centro (2017). 
Legenda: Furos localizados na ZIN existente, furos localizados na envolvente mais próxima da área de implantação do projeto. 

 

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

profundidades entre os 40 e os 100 m, tendo como usos principais a rega e a 

atividade industrial. 

 

Qualidade da água subterrânea 

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

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

Mondego. No Quadro 4.7 apresentam-se estes dados e os valores limite indicados 

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

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

relativo à qualidade das águas destinadas ao consumo humano. 

 

Quadro 4.7 – Análises de águas subterrâneas do Maciço Antigo da bacia do Mondego. 

 
DL n.º 236/98 

Anexo XVI – VMR 

DL n. 

306/2007 

Amostra 

N.º de pontos Média 

Condutividade (µS/cm) - 2.500 18 106 

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

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

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

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

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

Sódio (mg/l) - 200 15 13,9 

Cálcio (mg/l) - [<100] 18 8,9 

Magnésio (mg/l) - [<50] 17 3,1 

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

Nota: (*) Valor mais alto registado nos quatro pontos analisados. Fonte: Almeida et al. (2000). 

 

Os resultados apresentados revelam valores elevados de ferro comparativamente 

com o valor paramétrico estabelecido para água para consumo humano, sendo 
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também o pH inferior ao intervalo recomendado, tanto para águas para consumo 

humano como para águas para rega. 

 

Estas amostras apresentam riscos de salinização e de alcalinização baixos 

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

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

 

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

químico do sistema aquífero Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego 

como “bom”, numa escala de “bom” e “medíocre”2. 

 

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

envolvente foram consideradas as estações de monitorização da qualidade da água 

subterrânea representadas na Carta 3 do Anexo I, e cujas características se 

apresentam no Quadro 4.8. Estas estações correspondem às estações de 

monitorização ativas, de montante e jusante, mais próximas da área do projeto. 

 

Quadro 4.8 – Características das estações de monitorização da qualidade da água subterrânea. 

 190/2 199/C27 200/1 

Concelho Mangualde Tondela Nelas 

Freguesia Cunha Alta Lajeosa do Dão Canas de Senhorim 

Bacia hidrográfica Mondego Mondego Mondego 

M (m) 237 394 213 716 218 888 

P (m) 403 521 395 498 393 146 

Distância à área do 

projeto (m) 

12,8 km 

(a NE; montante) 

10,4 km 

(a W; jusante) 

6,5 km 

(a SW; jusante) 

Tipo de ponto de água Furo vertical Furo vertical Furo vertical 

Fonte: SNIRH (setembro de 2017). 

 

No Quadro 4.9 apresenta-se a classificação anual da qualidade da água subterrânea3 

nas estações consideradas. A classificação anual da qualidade da água nestas 

estações tem vindo a apresentar uma qualidade razoável, sendo o pH o principal 

parâmetro responsável pela classificação, seguido do oxigénio dissolvido. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Considera-se que uma massa ou grupo de massas de água subterrâneas apresentam um bom estado químico sempre 
que: os dados resultantes da monitorização demonstrem que as condições definidas no n.º 2.3.2 do anexo V do Decreto-
Lei n.º 77/2006, de 30 de março, estão a ser cumpridas; ou os valores das normas de qualidade da água subterrânea, 
referidos no anexo I do Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, e os limiares, estabelecidos em conformidade com o 
artigo 3.º e o anexo II do mesmo decreto-lei, não sejam excedidos em nenhum ponto de monitorização na massa de água 
subterrânea. 
3 A Classificação da Qualidade da Água Subterrânea é efetuada de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 
de agosto, e baseia-se nos parâmetros analíticos determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada 
pela CCDR (SNIRH, 2019). 
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Quadro 4.9 – Classificação anual com base na qualidade das águas subterrâneas. 

 Estação 190/2 Estação 199/C27 Estação 200/1 

Classificação e 

parâmetros 

responsáveis pela 

classificação da 

qualidade da água 

2009 
A2 

pH 

A2 

pH 

A2 

pH 

2010 
A2 

pH 
- 

A2 

Oxigénio dissolvido 

(sat) e pH 

2011 
A2 

pH 
- 

A2 

Oxigénio dissolvido 

(sat) e pH 

2012 A1 - 

A2 

Coliformes totais, 

Oxigénio dissolvido 

(sat) e pH 

2013 

A2 

Azoto amoniacal, 

Oxigénio dissolvido 

(sat) e pH 

- 

A2 

Oxigénio dissolvido 

(sat) e pH 

2014 
A2 

pH 
- - 

2015 
A2 

pH 
- - 

Legenda de cores A1, A2, A3, >A3. Fonte: SNIRH (novembro de 2019). 

 

No Quadro 4.10 apresentam-se os dados de qualidade da água subterrânea mais 

recentes das estações de monitorização consideradas. Apresenta-se ainda a 

comparação destes resultados com os valores máximos recomendados estabelecidos 

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

destinada à produção de água para consumo humano (Anexo I, classe A1) e à 

qualidade das águas destinadas à rega (Anexo XVI), e com os valores paramétricos 

estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, para a qualidade das 

águas destinadas ao consumo humano. 

 

Estes dados mostram que na estação de montante, estação 190/2, o cobre encontra-

se acima do valor máximo recomendado para águas destinadas à produção de água 

para consumo humano. Nesta estação o parâmetro dureza total encontra-se abaixo 

do intervalo desejável estabelecido para águas destinadas ao consumo humano, e o 

valor de pH encontra-se abaixo do intervalo estabelecido para todos os usos da água 

considerados. 

 

Nas estações de jusante, destaca-se o valor de cobre na estação 199/C27, que se 

encontra acima do valor máximo recomendado para águas destinadas à produção de 

água para consumo humano, e o valor de dureza total, que se encontra abaixo do 

intervalo desejável estabelecido para águas destinadas ao consumo humano. 

 

Na estação 200/1 (também a jusante da área do projeto) todos os parâmetros 

microbiológicos, exceto o parâmetro Enterococos intestinais, encontram-se acima 
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dos valores paramétricos estabelecidos para águas destinadas ao consumo humano. 

Nesta estação, também o parâmetro dureza total encontra-se abaixo do intervalo 

desejável estabelecido para águas destinadas ao consumo humano, e o valor de pH 

encontra-se abaixo do intervalo estabelecido para todos os usos da água 

considerados, para além do oxigénio dissolvido que se encontra abaixo do valor 

mínimo recomendado para águas destinadas à produção de água para consumo 

humano. Refira-se ainda que na estação 200/1 a concentração de nitratos encontra-

se no limite do valor máximo recomendado para águas destinadas à produção de 

água para consumo humano. 

 

Quadro 4.10 – Dados de qualidade das águas subterrâneas. 

Parâmetro 
DL n.º 236/98 DL n.º 

306/2007

190/2 199/C27 200/1 

Anexo I Anexo XVI (09-02-2015) (11-05-2010) (20-03-2012) 

Arsénio (mg/l) 0,01 5,0 0,010 0,003* 0,003 
0,002 

(19-04-2010) 

Azoto amoniacal (mg/l) 0,05 - 0,50 (<) 0,100 (<) 0,200 (<) 0,100 

Cloretos (mg/l) 200 70 250 7,2 15,0 13,8 

Cobre (mg/l) 0,02 0,20 2,0 
0,042 

(19-04-2010) 
0,041 

(<) 0,010 

(19-04-2010) 

Coliformes Fecais 

(UFC/100ml) 
20 100 0 

(<) 1 

(20-03-2012) 
0 1 

Coliformes Totais 

(UFC/100 ml) 
50 - 0 

(<) 1 

(20-03-2012) 
0 56 

Condutividade elétrica 

(µS/cm) 
1.000 - 2.500 72 110 140 

Dureza total (mg/l) - - [150-500] 
16,4 

(20-03-2012) 
36,0 43,0 

E.Coli (UFC/100 ml) - - 0 (<) 1 - 
5 

(15-04-2013) 

Enterococos intestinais 

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

Nitratos (mg/l) 25 50 50 4,4 4,5 25,0 

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

Ortofosfato Total (mg/l) 0,4 - - 0,12 0,36 0,085 

Oxigénio dissolvido (%) 70 (VmA) - - 75,0 78,0 56,0 

pH (Escala Sorensen) 6,5-8,5 6,5-8,4 6,5 – 9,0 6,3 7,1 5,9 

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

Sódio (mg/l) - - 200 
9,9 

(19-04-2010) 
20,0 

13,0 

(19-04-2010) 

Zinco (mg/l) 0,5 2,0 - 
0,030 

(19-04-2010) 
0,035 

0,033 

(19-04-2010) 

Notas: VmA – valor mínimo admissível; (*) valor do parâmetro dissolvido. Fonte: SNIRH (novembro de 2019). 

 

Na estação 190/2, a montante da área do projeto, a concentração de 

hidrocarbonetos totais de petróleo (C10-C40) apresentou, a 09-02-2015, um valor de 

20 µg/l. Este valor encontra-se muito acima do valor paramétrico estabelecido para 

águas destinadas ao consumo humano, que foi definido em 10 µg/l pelo Decreto-Lei 

n.º 218/2015, de 7 de outubro (norma de qualidade ambiental – média anual para as 

águas superficiais). 
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4.3. Recursos hídricos superficiais 

 

4.3.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização hidrológica da área de influência do projeto foram considerados 

os seguintes aspetos: 

- Massas de água superficial. 

- Bacia e sub-bacia hidrográfica. 

- Rede hidrográfica e tipo de escoamento superficial. 

- Qualidade da água. 

 

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

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

recurso e os usos associados não sejam perturbados. 

 

4.3.2. Metodologia 

 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais foi realizada através da recolha 

de dados bibliográficos e cartográficos, nomeadamente: 

- Carta Militar n.º 200, à escala 1:25.000 (IGeoE, 1992). 

- Imagens de satélite das plataformas ESRI, Google Earth e Bing Maps. 

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

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

revisão (APA/ARH-Centro, 2016). 

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

 

A análise da drenagem superficial foi realizada em dois níveis de detalhe distintos, 

tendo para isso sido utilizadas as seguintes escalas de análise: 

- Escala regional e local, correspondente ao enquadramento hidrográfico das 

bacias e das sub-bacias hidrográficas da área onde se insere o projeto. 

- Escala da área de implantação do projeto, para a análise do escoamento 

superficial local. 

 

No trabalho de campo, realizou-se a verificação das linhas de água existentes e dos 

seguintes elementos: 

- Leitos das linhas de água incluindo os leitos de cheia. 

- Alterações de leitos e margens de linhas de água. 

- Atravessamentos de linhas de água. 

- Tipo de usos e vegetação ripícola. 

 

Foi realizada uma análise detalhada do sistema de drenagem para as bacias para 

onde drena a área do projeto, para a qual foi seguida a seguinte metodologia geral: 

1) Definição das bacias de análise. 
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2) Caraterização das bacias hidrográficas: 

- Características gerais e rede de drenagem. 

- Características geométricas das bacias hidrográficas. 

- Sistema de drenagem. 

- Relevo e características fisiográficas. 

- Caraterização climatológica, geologia, solo e ocupação do solo. 

3) Cálculo do caudal de ponta de cheia para a linha de água principal, para um 

período de retorno (T)4 de 100 anos (cheia centenária), através das seguintes 

análises: 

- Estimativa do tempo de concentração (Tc)5.  

- Curvas de Intensidade-Duração-Frequência (IDF).  

- Fórmulas para o cálculo do caudal de cheia aplicáveis a bacias de pequena 

dimensão, para as quais não existem dados hidrológicos. 

 

No trabalho de campo, realizado em setembro de 2017 e em novembro de 2019, 

foram verificados os locais de ocorrência das linhas de água e das suas margens, e 

registadas eventuais alterações. 

 

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

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

ainda consultados os dados disponibilizados on-line pelo Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e os dados constantes no PGRH do Vouga, 

Mondego e Lis (RH4) (APA/ARH-Centro, 2016). 

 

Para a identificação das fontes de poluição foi analisada a informação 

disponibilizada pela APA/ARH-Centro relativa às licenças de descarga, 

complementada com uma visita ao local de implantação do projeto. 

 

4.3.3. Caracterização de base 

 

Enquadramento hidrográfico 

A área de estudo insere-se na bacia hidrográfica do rio Mondego, abrangendo duas 

sub-bacias principais, a da rib.ª de Beijós (afluente do rio Dão), que corresponde à 

massa de água com o código 04MON0605 do PGRH, e a do rio do Castelo, que 

corresponde à massa de água com o código 04MON0600 do PGRH.  

 

O projeto insere-se numa zona de cumeada, em que a Zona Poente do projeto 

abrange as sub-bacias hidrográficas da rib.ª da Calva, nomeadamente a sub-bacia de 

                                                 
4 Período de retorno (T) de um dado caudal é o valor médio do número de anos que decorre para que esse caudal seja 
excedido. 
5 Tempo de concentração (Tc) de uma bacia hidrográfica corresponde ao tempo necessário para que toda a área da bacia 
contribua para o escoamento na secção que define a bacia. É, por isso o tempo, necessário para que uma gota caída no 
ponto mais afastado chegue à secção de saída da bacia. Este tempo é uma característica da bacia, independente das 
características das chuvadas. 
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uma linha de água que designámos rib.º do Vale do Cuco, e a da rib.ª de Travassos, 

afluentes da rib.ª de Beijós (bacia do rio Dão). A Zona Nascente do projeto abrange 

as sub-bacias de dois pequenos afluentes, do rio Videira e outro do rio do Castelo 

(Carta 4 do Anexo I). As principais características hidrológicas destas linhas de água 

encontram-se sintetizadas no Quadro 4.11. 

 

Quadro 4.11 – Principais características dos cursos de água. 

Curso de Água 
Área da bacia 

hidrográfica (km2) 
Comprimento do curso 

de água (km) 

Rio Mondego 6.645,0 258,2 

Rio Dão 1.376,8 92,1 

Rib.ª de Beijós ou de Pisão  74,6 34,0 

Rib.ª da Calva 35,85 21,3 

Rib.º do Vale do Cuco 9,0 5,6 

Rib.ª de Travassos ou da Aguieira  21,8 11,1 

Rio do Castelo 61,3 16,0 

Rio Videira 18,5 8,0 

Afluente do rio Videira 2,5 2,5 

Afluente do rio do Castelo 2,9 2,9 

Fonte: Adaptado de SNIRH-INAG/ SILiAmb; APA/ARH-Centro, LEAF/ISA (2013). 

 

Descrição da bacia hidrográfica do rio Mondego e do rio Dão 

O rio Mondego nasce na Serra da Estrela, a 1.525 m de altitude, numa pequena 

fonte designada por “O Mondeguinho”, percorrendo 258 km até desaguar no oceano 

atlântico, junto à Figueira da Foz. A área da bacia hidrográfica do rio Mondego é de 

6.645 km², constituindo a segunda maior bacia integralmente nacional. Situa-se na 

região centro de Portugal, entre as bacias dos rios Vouga e Douro a este e a norte, e 

entre as bacias dos rios Tejo e Lis a sul. A sua forma é retangular, com eixo principal 

na direção nordeste–sudoeste e a altitude média é da ordem dos 375 m. O seu 

principal afluente de 1ª ordem na margem direita, onde se localiza o projeto, é o rio 

Dão. 

 

Ao longo do seu percurso, o rio Mondego corre em tipos de vales distintos, podendo 

ser identificados os seguintes troços:  

- Alto Mondego - troço de rio inserido no maciço da Serra da Estrela, que corre ao 

longo de vales glaciares;  

- Médio Mondego - troço de rio entre as faldas da Serra da Estrela e Coimbra, onde 

o rio serpenteia através de vales encaixados. Neste troço, afluem os rios Dão, 

Alva e Ceira. A área de estudo insere-se neste troço. 

- Baixo Mondego - troço de rio a jusante de Coimbra, que corre em vales abertos, 

em zona de planícies. Neste troço, afluem os rios Arunca e Pranto.  

 

O clima na bacia hidrográfica do rio Mondego é do tipo mesotérmico (temperado), 

húmido, com estações de verão e inverno bem definidas, inserindo-se nos climas do 

tipo mediterrânico, com influência oceânica. A temperatura média do ar na bacia é 
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aproximadamente de 13,4ºC. Nas zonas montanhosas da Serra da Estrela e da Serra 

do Caramulo a temperatura média é de cerca de 10ºC, enquanto na zona do Baixo 

Mondego e junto à costa a temperatura média atinge os 15ºC. 

 

Em relação às principais características hidrológicas, de acordo com o Plano de 

Gestão das Bacias Hidrográficas do Mondego, Vouga e Lis (APA/ARH-Centro, 2012), o 

valor médio da precipitação anual ponderado na bacia hidrográfica do rio Mondego é 

de 1.073 mm, e os valores médios ponderados da evapotranspiração potencial e do 

escoamento de 1.042 mm e 569 mm, respetivamente. O escoamento mensal, tal 

como as restantes variáveis hidrológicas, apresenta uma acentuada variação 

sazonal, marcada por um semestre húmido, de outubro a março, e um semestre 

seco, de abril a setembro. Verifica-se que mais de 70% da precipitação e das 

afluências anuais em regime natural concentram-se no semestre húmido. A afluência 

média anual na bacia do rio Mondego em regime natural é de 3.790 hm3, a que 

corresponde um escoamento médio anual de cerca de 569 mm. 

 

O rio Dão é o afluente do rio Mondego com maior bacia hidrográfica. Nasce próximo 

de Aguiar da Beira, à cota 840 m, e conflui com o rio Mondego, na albufeira da 

barragem de Aguieira. A sua bacia drena uma área de 1.377 km² e a linha de água 

principal vence um desnível máximo de cerca de 800 m, desenvolvendo-se ao longo 

de 92 km. 

 

A bacia hidrográfica do rio Dão apresenta características de uma superfície de 

aplanação granítica (plataforma do Mondego) de altitude entre os 300 e os 500 m, 

com declive suave para sudoeste e cortada pelos vales encaixados do rio Dão e dos 

seus afluentes. O vale do rio Dão é controlado pela Falha do Rio Dão de orientação 

NE-SW, a sua altimetria varia entre os 200 m e os 300 m de altitude e não apresenta 

grandes declives. 

 

Caracterização do escoamento na área do projeto 

A área de implantação do projeto está situada numa zona de cumeada (Carta 4 no 

Anexo I), que separa a bacia hidrográfica do rio Dão (sub-bacia da rib.ª do Beijós), a 

oeste, da bacia do rio Mondego (sub-bacia do rio do Castelo), a este. Verifica-se, por 

isso, a existência de linhas de água efémeras de 1ª ordem.  

 

Mais concretamente, em relação ao projeto, verifica-se o seguinte (ver Carta 5 no 

Anexo I): 

- Zona Poente - está inserida na bacia hidrográfica do rio Dão, na sub-bacia da 

rib.ª de Beijós. São abrangidas duas sub-bacias: a da rib.ª do Vale do Cuco 

(afluente da rib.ª da Calva) e da rib.ª de Travassos. Esta área do projeto é 

atravessada por três pequenos cursos de água assinalados na carta militar. 
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- Zona Nascente - insere-se na bacia do rio do Castelo, em duas pequenas sub-

bacias, uma de um afluente do rio Videira, e outra de um afluente do rio do 

Castelo. Esta área do projeto é atravessada pela parte inicial de uma pequena 

linha de água, afluente do rio Videira. 

 

A via de ligação à variante Eng.º Luís Almeida tem um traçado mais ou menos 

coincidente com a linha de festo que separa as sub-bacias do rib.º de Beijós (rio 

Dão) da do rio do Castelo (rio Mondego). No entanto, verifica-se que a parte mais a 

norte do traçado da via se insere predominantemente na sub-bacia de uma linha de 

água afluente do rio do Castelo, enquanto que a parte mais a sul do traçado insere-

se na sub-bacia do rio Travassos (bacia da rib.ª de Beijós). O traçado da via, de 

acordo com a carta militar, não interceta nenhuma linha de água. 

 

À data das visitas de campo realizadas em setembro de 2017 e em novembro de 

2019, as linhas de água na área de implantação do projeto referenciadas na carta 

militar e visíveis no terreno não apresentavam escoamento superficial. Apesar de as 

linhas de água serem percetíveis, devido à presença de vegetação característica 

e/ou depressões no terreno (ver fotografias seguintes), tratam-se de linhas de água 

efémeras, com escoamento superficial apenas na época das chuvas. 
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Figura 4.7 – Enquadramento geográfico do registo fotográfico das linhas de drenagem. 

 

Ponto 1 – Galeria ripícola na linha de água a jusante da 

Zona Poente do projeto (junto ao ponto previsto para 

descarga das águas pluviais provenientes do projeto). 

Ponto 2 e 3 – Vista para o vale na Zona Poente. 
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Ponto 4 – Vista para o vale na Zona Nascente onde passa a linha de água (junto ao ponto de descarga previsto das 

águas pluviais provenientes do projeto). 

Ponto 5 – Caminho constituído na zona de depressão na 

parte central da áreas dos lotes previstos na Zona 

Nascente. 

Ponto 5 – Vista para oeste da área dos lotes previstos na 

Zona Nascente. 

Ponto 5 – Vista para oeste da área dos lotes previstos na 

Zona Nascente. 

Ponto 6 – Vegetação na zona da linha de água, que 

atravessa a área prevista para a implantação dos lotes 

na Zona Nascente. 
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Ponto 7 – Linha de água (junto ao ponto previsto de descarga das águas pluviais provenientes da área do projeto). 

 

Ponto 8 – Vista para montante da linha de água.  

Fotografia 4.2 – Vista para as linhas de água na área do projeto e na sua zona de influência. 

 

Com base na implantação do projeto e na área onde está prevista a descarga das 

águas pluviais, foram analisadas as bacias de drenagem afetadas diretamente pelo 

projeto (Figura 4.8). No Quadro 4.12 são apresentadas as suas principais 

características. 
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Figura 4.8 – Bacias de drenagem e seu sistema de escoamento. 

 

Quadro 4.12 – Síntese das características das bacia de drenagem analisadas. 

 
Unidade 

Zona Poente Zona Nascente 

Bacia 1 Bacia 2 Bacia 3 Bacia 4 

Características geométricas da bacia hidrográfica  

Área da bacia hidrográfica (A) km2 3,39 4,03 2,52 2,89 

Perímetro da bacia hidrográfica (P) km 8,78 8,65 7,32 7,74 

Coeficiente de compacidade (Kc) - 1,34 1,53 1,29 1,28 

Fator de forma (Kf) - 0,36 0,73 1,06 0,82 

Características do sistema de drenagem   

Comprimento da linha de água principal (L) km 3,08 3,44 2,63 3,07 

Comprimento total das linhas de água (Lt) km 9,45 10,46 7,97 10,65 

Constância de escoamento  - Intermitente 

Ordem do curso de água principal - 3.ª 3.ª 2.ª 3.ª 

Densidade de drenagem (D) km/km2 2,79 2,59 3,16 3,68 

Características climatológicas Estação de Viseu 

Precipitação média anual (P) mm 1.169,9 
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Unidade 

Zona Poente Zona Nascente 

Bacia 1 Bacia 2 Bacia 3 Bacia 4 

Precipitação máxima diária (Pmax) mm 98,4 (dezembro) 

Características do relevo   

Cota máxima da bacia hidrográfica (Zbmax) m 454 448 454 448 

Cota mínima da bacia hidrográfica (Zbmín) m 366 418 354 343 

Amplitude altimétrica da bacia hidrográfica (ΔZb) m 88 30 100 105 

Cota máxima da linha de água (Zmax) m 436 448 438 436 

Cota mínima da linha de água (Zmín) m 366 418 354 343 

Amplitude altimétrica da linha de água (ΔZ) m 70 30 84 93 

Declive médio da linha de água principal (Sm) 
m/m 0,023 0,009 0,032 0,030 

% 2,28 0,87 3,20 3,03 

Área impermeabilizada (COS2015) 
km2 0,49 0,92 0,44 0,37 

% 14,45 27,14 12,98 10,91 

 

Caudais de ponta de cheia 

As bacias de drenagem em análise são de pequena dimensão e não dispõe de dados 

quantitativos, tendo, por isso, sido adaptada uma metodologia para a avaliação do 

caudal de cheia baseada fundamentalmente em dados de precipitação e na análise 

fisiográfica da bacia hidrográfica e consequentemente do escoamento, apoiado por 

um Sistema de Informação Geográfica (SIG). O caudal de ponta de cheia foi 

calculado utilizando a fórmula racional (também utilizada no projeto de execução 

das águas pluviais). 

 

Tempo de concentração (Tc) 

Para o cálculo do tempo de concentração (tc) existem diversas fórmulas, neste caso foi 

utilizada a Fórmula de Temez: 

 

Em que: tc – tempo de concentração (horas); L – comprimento da linha de água principal (km); S – declive 

médio da linha de água principal (m/m). 

 

Calculo do caudal de pontal - Fórmula racional 

De entre as metodologias simplificadas para calcular o caudal de ponta de cheia em pequenas 

bacias hidrográficas, a fórmula racional é reconhecidamente a de maior utilização e 

divulgação à escala mundial. Apesar de não existir consenso relativamente à dimensão das 

bacias hidrográficas que deve constituir o limite de aplicabilidade, em Portugal esta tem sido 

utilizada com resultados satisfatórios, em bacias com áreas inferiores a 25 km2 (Lencastre e 

Franco, 1992). A fórmula racional aplicada é a seguinte: 

 

Qp = C x i x A  
Em que: C – coeficiente de escoamento, baseado nas características da superfície de terreno, admitidas 

constantes para toda a bacia (adimensional); i – intensidade média correspondente ao valor máximo de 

precipitação para determinada frequência de ocorrência, com duração igual ao tempo de concentração 

da bacia (m/s); A – área da bacia (km2).
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No Quadro 4.13 são apresentados os dados do caudal de ponta de cheia obtidos para 

as bacias em análise. 

 

Quadro 4.13 – Síntese dos dados do caudal de ponta de cheia nos troços estudados. 

 
Unidade 

Zona Poente Zona Nascente 

Bacia 1 Bacia 2 Bacia 3 Bacia 4 

 Formula de Temez 

Tempo de concentração (Tc) h 1,45 1,89 1,20 1,37 

min 86,78 113,46 72,18 82,10 

Caudal de ponta de cheia (Qp) para T de 

100 anos  
Formula racional 

a e b(tabelado) - 438,75/ -0,508 

I - 44,05 

C - 0,30 

Q m3/s 56,00 66,57 41,63 47,74 

 

Qualidade da água superficial 

De acordo com os objetivos ambientais estabelecidos pela DQA6, o estado ecológico7 

de todas as massas de água para as quais drena a área do projeto foi considerado 

bom, bem como o estado químico8 (APA/ARH-Centro, 2016). 

 

Nas bacias das massas de água abrangidas pela área do projeto não existem estações 

de monitorização da qualidade da água superficial. As estações ativas mais próximas 

da área do projeto encontram-se nas bacias das massas de água dos rios Dão e 

Mondego, a jusante da área do projeto e sob influência de vários outros afluentes 

destes rios (ver Carta 4 do Anexo I). As principais características destas estações de 

monitorização são as seguintes: 

- Nelas (10K/03), localizada no rio Mondego a 9,5 km a jusante da confluência do 

rio do Castelo. 

- Ferreirós (11I/01), localizada no rio Dão a 8,9 km a jusante da confluência da 

ribeira de Beijós. 

 

A classificação anual da qualidade da água superficial nestas massas de água 

(Quadro 4.14) tem variado entre razoável (classe C) no rio Dão e má (classe D) no rio 

Mondego. Os principais parâmetros responsáveis pela classificação são a Carência 

Química de Oxigénio (CQO), seguida do oxigénio dissolvido, em ambas as estações, 

para além dos coliformes totais no rio Dão. 

                                                 
6 Diretiva Quadro da Água (Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, transporta 
para o direito interno pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro – Lei da Água). 
7 O estado ecológico traduz a qualidade da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas aquáticos associados às águas 
superficiais e é expresso com base no desvio relativamente às condições de uma massa de água idêntica, ou seja do 
mesmo tipo, em condições consideradas de referência. As condições de referência equivalem a um estado que 
corresponde à presença de pressões antropogénicas pouco significativas e em que apenas ocorrem pequenas 
modificações físico-químicas, hidromorfológicas e biológicas. O estado ecológico é classificado numa escala de 
Excelente, Bom, Razoável, Medíocre, Mau e Não Classificado. 
8 A avaliação do estado químico está relacionada com a presença de substâncias químicas que em condições naturais não 
estariam presentes ou que estariam presentes em concentrações reduzidas. Estas substâncias são suscetíveis de causar 
danos significativos para o ambiente aquático, para a saúde humana e para a fauna e flora, devido às suas 
características de persistência, toxicidade e bioacumulação. O estado químico é classificado numa escala de Bom, 
Insuficiente e Não Classificado. 
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Quadro 4.14 – Classificação anual da qualidade da água superficial. 

Estações Classificação e parâmetros responsáveis pela classificação 

Nelas (10K/03) 

Rio Mondego 

 
2000 – Fósforo; 2001 - Coliformes totais, Carência química de oxigénio (CQO) e Oxidabilidade; 

2002 - CQO e Coliformes totais; 2003 - Oxigénio dissolvido (sat), Coliformes totais, Coliformes 

fecais e CQO; 2004 – pH; 2005 - Carência bioquímica de oxigénio (CBO); 2006 - pH e CQO; 2007 - 

Oxigénio dissolvido (sat) e CQO; 2008 - Coliformes fecais, Oxigénio dissolvido (sat), Coliformes 

totais, CQO e Estreptococos fecais; 2009 – CQO; 2010 - CQO e Oxigénio dissolvido (sat); 2011 - 

CQO, Oxidabilidade e Azoto Kjeldahl; 2012 – CQO; 2013 - Oxigénio dissolvido (sat) e CQO. 

Ferreirós (11I/01) 

Rio Dão 

 
2000 - CQO, Oxigénio dissolvido (sat) e Oxidabilidade; 2001 - Coliformes totais, Coliformes 

fecais, CQO e Oxidabilidade; 2002 - CQO e Coliformes totais; 2003 - CQO, Oxigénio dissolvido 

(sat) e Coliformes totais; 2004 - Coliformes totais; 2005 - Nitratos, Coliformes fecais, CBO, CQO, 

Manganês, Estreptococos fecais e Coliformes totais; 2006 - CBO e CQO; 2007 e 2008 – CQO; 2009 

- CQO e Oxigénio dissolvido (sat); 2010 - Oxigénio dissolvido (sat); 2011 - CQO e Azoto Kjeldahl; 

2012 e 2013 - Oxigénio dissolvido (sat). 

Fonte: SNIRH (consultado em novembro de 2019). 

 

No Quadro 4.15 apresentam-se os dados de qualidade da água superficial mais 

recentes disponíveis para as estações consideradas, os valores máximos 

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

água destinada à rega (Anexo I e Anexo XVI, respetivamente, do Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de agosto) e os valores paramétricos estabelecidos para águas 

destinadas ao consumo humano (Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto), bem 

como a classificação das estações considerando os critérios de classificação da 

qualidade da água para usos múltiplos9. 

 

Ambas as estações apresentam genericamente os mesmos tipos de desconformidades 

face aos valores legais estabelecidos, exceto no que respeita ao oxigénio dissolvido, 

em que somente a estação de Ferreirós (11I/01) apresenta um valor inferior ao valor 

                                                 
9 http://snirh.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/boletim/tabela_classes.php 
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mínimo recomendado para águas destinadas à produção de água para consumo 

humano. 

 

Os dados mostram ainda a ocorrência de contaminação microbiológica em ambas as 

estações e para todos os usos da água considerados. Ambas as estações apresentam 

também uma concentração de dureza total inferior ao intervalo desejável para 

águas destinadas ao consumo humano. 

 

Quanto aos critérios de classificação da qualidade da água para usos múltiplos, a 

estação de Ferreirós (11I/01) obteria uma classificação razoável (classe C), devido 

ao oxigénio dissolvido, e a estação de Nelas (10K/03) obteria uma classificação boa 

(classe B), devido aos parâmetros Azoto Kjeldahl, CQO, Coliformes Totais, fósforo e 

oxigénio dissolvido. 

 

Quadro 4.15 - Dados de qualidade das estações de monitorização da qualidade da água superficial consideradas. 

 
DL n.º 236/98 DL n.º 

306/2007 

Ferreirós (11I/01) Nelas (10K/03) 

Anexo I Anexo XVI 27-04-2015 04-05-2015 

Alcalinidade (mg/l) - - - (<) 20,0 (<) 20,0 

Azoto amoniacal (mg/l) 0,05 - 0,5 0,170 0,110 

Azoto Kjeldahl (mg/l) 1 - - 
(<) 0,500 

(11-07-2012) 

0,760 

(09-07-2012) 

CBO 5 dias (mg/l) 3 - - (<) 3,0 (<) 3,0 

CQO (mg/l) 30 (A3) - - 15,0 12,0 

Coliformes Fecais 

(MPN/100 ml) 
20 100 0 

220 

(24-09-2012) 

20 

(24-09-2012) 

Coliformes Totais 

(MPN/100 ml) 
50 - 0 

265 

(24-09-2012) 

260 

(24-09-2012) 

Condutividade (µS/cm) 1.000 - 2.500 92 70 

Dureza total (mg/l) - - [150-500] 20,0 
17,0 

(24-11-2014) 

Estreptococos Fecais 

(MPN/100 ml) 
20 - 0 

305 

(24-09-2012) 

20 

(24-09-2012) 

Fósforo total (mg/l) - - - 0,16 0,24 

Nitrato Total (mg/l) 25 50 50 5,4 2,3 

Nitrito Total (mg/l) - - 0,5 0,056 0,042 

Ortofosfato Total (mg/l P2O5) 0,4 - - 0,16 0,18 

Oxidabilidade ao 

Permanganato (mg/l) 
- - 5 

3,5 

(17-11-2014) 

2,8 

(24-11-2014) 

Oxigénio dissolvido (%) 70 (VmR) - - 66,0 72,0 

Sólidos suspensos totais (mg/l) 25 60 - 13,0 11,0 

pH (-) 6,5-8,5 6,5-8,4 6,5-9,0 7,1 7,1 

Classificação da água para usos múltiplos C B 

Legenda: A – excelente; B – boa; C – razoável; D – má; E – muito má. Notas: VmR – valor mínimo recomendado. 
Fonte: SNIRH (consultado em novembro de 2019). 

 

Fontes de poluição 

Na envolvente da área do projeto estão referenciadas diversas fontes de poluição de 

origem tópica (Figura 4.9), associadas a efluentes urbanos e industriais. No entanto, 

pelo facto da área do projeto se localizar na zona de cabeceira das linhas de água, a 
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maior parte das fontes identificadas localizam-se a jusante. As exceções estão nas 

fontes de poluição industrial localizadas na ZIN existente (1 indústria 

transformadora PCIP e 2 indústrias alimentares e do vinho), que se encontram a 

montante das áreas de ampliação da ZIN. 

 

Fonte: APA/ARH-Centro (2016) – Visualizador SNIAmb (consultado em novembro de 2019)10. 

Figura 4.9 – Fontes de poluição tópica na envolvente da área do projeto. 

 

A informação disponibilizada pela APA/ARH-Centro (agosto de 2017), que consta na 

Carta 4 no Anexo I, corrobora esta informação. As restantes fontes de poluição 

                                                 
10 https://sniamb.apambiente.pt/content/planos-de-gest%C3%A3o-de-regi%C3%A3o-hidrogr%C3%A1fica?language=pt-pt 
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existentes na envolvente da área de estudo correspondem essencialmente a 

efluentes urbanos. 

 

Segundo informação disponibilizada pela CM de Nelas, encontra-se em fase final de 

execução a nova ETAR de Nelas III, onde serão tratados os efluentes produzidos na 

área do projeto. As estações elevatórias localizadas próximas da área do projeto 

encontram em fase final de execução, tal como constatado no terreno 

(Fotografia 4.3). Atualmente, os efluentes produzidos na ZIN existente são 

recolhidos em fossas. 

 

Fotografia 4.3 – Estações elevatórias em fase final de execução próximo da área do projeto. 

 

 

4.4. Sistemas ecológicos 

 

4.4.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização dos sistemas ecológicos foram considerados os seguintes aspetos: 

- Áreas de conservação da natureza: locais com estatuto de proteção legal 

integrados no Sistema Nacional de Áreas de Classificadas (SNAC)11.  

- Recursos biológicos – biótopos/ habitats e espécies da flora e fauna: 

- Enquadramento biogeográfico e vegetação climácica. 

- Identificação das comunidades vegetais naturais e seminaturais (biótopos/ 

habitats).  

- Espécies da flora e da fauna presentes e ou potencialmente presentes. 

- Avaliação e valorização biológica. 

 

O objetivo ambiental é a preservação da biodiversidade e dos biótopos/ habitats e 

espécies da flora e da fauna raras ou com valor conservacionista. 

 

                                                 
11 O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) foi estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, sendo constituído pela Rede Nacional de Áreas 
Protegidas (RNAP), pelas Áreas Classificadas que integram a Rede Natura 2000 e pelas demais Áreas classificadas ao 
abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português (Sítios Ramsar e Reservas da Biosfera). 
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4.4.2. Áreas de conservação da natureza 

 

4.4.2.1. Metodologia 

 

Para verificar a existência de áreas de conservação da natureza na área do projeto 

ou na sua zona de influência, foi consultada bibliografia e legislação específica e a 

cartografia fornecida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF), com a delimitação das áreas classificadas de Portugal, bem como a 

delimitação das áreas incluídas na Rede Natura 2000 12.  

 

4.4.2.2. Caracterização de base 

 

Na área de estudo considerada (raio de 1 km a partir do limite da área de 

implantação do projeto) não se encontra nenhuma área classificada como sendo de 

conservação da natureza.  

 

As áreas classificadas mais próximas são o Sítio do Carregal do Sal a cerca 10,5 km a 

sul e o Parque Natural da Serra da Estrela, localizado a 20 km a sudeste (Figura 2.1). 

 

4.4.3. Recursos biológicos 

 

4.4.3.1. Metodologia 

 

A caracterização dos recursos biológicos (biótopos/ habitats, flora e fauna) foi 

realizada em três fases: 

 

Fase 1: Enquadramento biogeográfico e vegetação natural potencial da região de 

implantação do projeto em análise, através da utilização de bibliografia e 

cartografia específica. Nesta fase foi ainda realizada a consulta e recolha de 

elementos bibliográficos e cartográficos disponíveis sobre os recursos naturais na 

região em causa, tratando e sistematizando a informação existente.  

 

Fase 2: Identificação dos recursos naturais presentes na área de estudo. 

A área de estudo em relação aos recursos biológicos é a área de influência direta, 

que corresponde à área de implantação do projeto, e a área de influência indireta e 

que abrange a sua envolvente mais próxima num raio de cerca de 1 km. 

 

 Biótopos/ habitats 

Caracterização dos biótopos/ habitats presentes na área de estudo definida (área 

direta e indiretamente afetada pelas diferentes componentes do projeto).  

                                                 
12 ICNF (http://www.icnf.pt/) e Rede Natura 2000 (http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000). 
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Para a demarcação dos biótopos foi utilizada a cartografia da COS2015, que foi 

atualizada com base em imagens de satélite disponibilizadas pelas plataformas 

digitais (Esri Satellite, Google Earth e Bing Maps), e no trabalho de campo realizado 

em setembro de 2017 e em novembro de 2019, centrado especialmente na área 

afeta ao projeto. 

 

Procedeu-se também à caracterização dos biótopos e do tipo de vegetação e dos 

grupos faunísticos que lhe está associada, com recurso à cartografia de base, 

imagens de satélite e reconhecimento de campo.  

 

 Flora e vegetação 

Descrição da flora e da vegetação presente na área de estudo definida, através da 

identificação das espécies vegetais presentes em cada um dos biótopos presentes, 

com recurso a bibliografia especializada. Foi também consultada a plataforma da 

Flora-on, sendo verificado o elenco referenciado para a quadrícula onde se insere o 

projeto. 

 

 Fauna 

Identificação e caracterização da fauna observada no local e a potencialmente 

ocorrente na área de estudo para cada um dos biótopos identificados. Foram 

consideradas quer as espécies que efetiva ou potencialmente ocorrem na área de 

estudo, quer as espécies que apenas utilizam o local como ponto de passagem e 

como local de alimentação.  

 

Com base no elenco faunístico foi realizada a “valoração” das espécies 

potencialmente existentes na área de estudo, tendo como referência o estatuto de 

conservação em Portugal, apresentado no Livro Vermelho dos Vertebrados, de 

acordo com os critérios da UICN (União Internacional da Conservação da Natureza). 

Para cada uma das espécies identificadas, faz-se referência também à legislação 

existente a nível nacional e europeu: 

- Convenção de Bona: Convenção sobre a Conservação de Espécies Migradoras da 

Fauna Selvagem - Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro. 

- Convenção de Berna: Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na 

Europa - Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro. 

- Diretivas Habitats: Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que procede à 

segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, que procedeu à 

transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva Aves e da Diretiva 

Habitats. 

 

As técnicas de inventariação utilizadas variaram dependendo das características 

ecológicas e comportamentais dos grupos faunísticos considerados.  
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Fase 3: Valorização do território e identificação das áreas ecologicamente 

sensíveis. A avaliação biológica foi realizada com base nos resultados obtidos nas 

fases anteriores e tem por objetivo avaliar o estado de conservação das 

comunidades vegetais e das populações faunísticas, e o seu grau de sensibilidade, 

bem como da sua importância nos contextos local, regional e nacional.  

 

A avaliação da importância dos biótopos e das espécies presentes na área em estudo 

foi feita do ponto de vista da conservação da natureza, tendo em conta:  

- A presença/ ausência de espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, 

Ameaçadas ou em Perigo de Extinção). 

- A presença/ ausência de habitats naturais constantes da Diretiva Habitats 

(Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro). 

- O estado de conservação relativo das populações e comunidades vegetais e da 

fauna. Nomeadamente, a verificação do estado de evolução/ regressão das 

comunidades vegetais, relativamente à vegetação climácica, considerando-se 

que o estádio climácico constitui o valor ecológico máximo, e que à medida que 

as comunidades se afastam deste estádio vão diminuindo o seu valor. 

 

4.4.3.2. Caracterização de base 

 

Enquadramento biogeográfico e vegetação potencial 

Biogeograficamente, a área de estudo encontra-se inserida na Região Mediterrânica, 

Subregião Mediterrânica Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica Ibero-atlântica, 

Província Gaditano-Onubo-Algarviense, Setor Divisório Português, 4A1 - Subsetor 

Beirense-Litoral (Costa et al., 2001). 

 
O Subsetor Beirense Litoral é um território que se encontra posicionado no andar mesomediterrânico com a exceção 

do vale do baixo Mondego a oeste de Coimbra que é termomediterrânico e de ombroclima sub-húmido a húmido. O 

Narcissus scaberulus é uma espécie endémica deste território, sendo os carvalhos híbridos Quercus x coutinhoi (Q. 

robur x Q. faginea subsp. broteroi), Q. x andegavensis (Q. robur x Q. pyrenaica) e Quercus x neomarei (Q. pyrenaica 

x Q. faginea subsp. broteroi) quase exclusivos do Beirense Litoral. A Erica cinerea, Halimium alyssoides, H. 

ocymoides e Pseudarrhrenatherum longifolium são espécies diferenciais desta unidade em face das vizinhas. 

O Beirense-Litoral é a área de ótimo biogeográfico dos carvalhais termófilos de carvalho-roble do Rusco aculeati-

Quercetum roboris viburnetosum tini. Na sua orla arbustiva sombria e ligeiramente edafohigrófila ocorre uma 

comunidade endémica em que domina o azereiro (Prunus lusitanica) - Frangulo alni-Prunetum lusitanicae - que 

muitas vezes se encontra já em contacto com o amial Scrophulario-Alnetum glutinosae. O urzal Ulici minoris-

Ericetum umbellatae é uma das etapas regressivas dos carvalhais de Quercus robur mais abundantes.  

Grande parte do território é ocupada pelos bosques de sobreiro - Asparago aphylli-Quercetum suberis - e pelas suas 

etapas subseriais: Erico-Quercetum lusitanicae e Lavandulo luisieri-Ulicetum jussiaei ulicetosum minoris. A 

subassociação ulicetosum minoris da associação Lavandulo luisieri-Ulicetum jussiaei é endémica do Beirense Litoral, 

assim como os bosques do Arisaro-Quercetum broteroi quercetosum roboris que se encontram nos calcários 

descalcificados desta área.  

 

Biótopos / habitats 

Os principais biótopos identificados na área de estudo e na área do projeto, 

representados no Quadro 4.16 e nas Figura 4.10, são os biótipos florestal (39,5% da 
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área de estudo, sendo cerca de 6,2% correspondente a floresta autóctone), agrícola 

(27,8%), artificial (17,3%, sendo 6,6% associado ao uso urbano) e matos e incultos 

(15,4%). 

 

 

Figura 4.10 – Biótopos presentes na área de estudo. 
 

Quadro 4.16 – Área afeta aos biótopos na área de estudo (raio de 1 km). 

Biótopo 
Área de estudo 

Área (ha) % 

FP) Floresta de produção 371,39 33,27 

F) Floresta  69,49 6,22 

A) Agrícola 309,95 27,76 
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Biótopo 
Área de estudo 

Área (ha) % 

M) Matos e incultos 172,17 15,42 

ART/ U) Artificial - urbano 74,10 6,64 

ART) Artificial 119,23 10,68 

Total 1.116,33 100,00 

 

O biótopo florestal (F) é constituído principalmente por floresta de produção (FP) 

de pinheiro bravo (Pinus pinaster) e eucalipto, por vezes em associação com o 

pinheiro manso (Pinus pinea), carvalhos (Quercus roble) e alguns sobreiros (Q. 

suber). Nestas áreas, o subcoberto é pouco denso e composto por matos rasteiros, 

constituído principalmente por tojos (Ulex sp.), urzais (Erica sp.) e fetos (Pteridium 

aquilinum). Ocorrem ainda algumas manchas de reduzida dimensão e fragmentadas, 

onde se encontram diversos exemplares de carvalhos-roble e de outras folhosas, 

nomeadamente freixos e amieiros, próximo das linhas de água a jusante da Zona 

Poente e Nascente.  

 

No biótopo agrícola (A) ocorrem culturas agrícolas de sequeiro, vinhas e olivais e 

pastagens, cujo subcoberto é praticamente inexistente. A vegetação herbácea 

apenas ocorre junto dos caminhos e das áreas não lavradas, com características 

ruderais, por estarem fortemente condicionadas pela ação humana.  

 

O biótopo artificial ocorre junto às áreas construídas e aglomerados populacionais 

(ART/U) e de rede viária e outros espaços artificiais, nos quais se incluem as áreas 

industriais da ZIN existente (ART). O coberto vegetal é pouco desenvolvido, devido à 

artificialização e à pequena camada de solo. O elenco florístico é constituído 

principalmente por espécies arbustivas e herbáceas com características ruderais e 

plantas invasoras, nomeadamente acácias e erva-das-pampas.  

 

Em relação à área do projeto, a Zona Poente e a Zona Nascente têm características 

distintas (Figura 4.10, Quadro 4.17 e fotografias seguintes), nomeadamente: 

- Zona Poente – predomina o biótopo florestal, que ocorre em 47% da área, do qual 

2% corresponde a floresta autóctone. O biótopo agrícola ocorre em 8% e a área 

de matos e incultos ocorre em 8%. A proximidade à ZIN existente leva a que em 

37% da área já ocorram biótopos artificiais. Em relação à via de ligação à 

variante Eng.º Luís Almeida é de salientar que cerca de 635 m da via é 

coincidente com um caminho existente. 

- Zona Nascente – predominam os matos e a vegetação herbácea (77% da área), e a 

floresta (14%). A área artificial corresponde a 4% e a agrícola a 5%. Encontra-se 

praticamente toda como inculto, mantendo apenas vegetação natural na 

proximidade da linha de água, com vegetação típica, mas degradada (silvado e 

alguns salgueiros dispersos). 
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Quadro 4.17 – Área afeta aos biótopos na área do projeto. 

Biótopo 
Zona Poente Zona Nascente 

Área (ha) % Área (ha) % 

FP) Floresta de produção 6,8 45,5 0,01 0,1 

F) Floresta  0,3 1,8 1,7 14,1 

A) Agrícola 1,2 8,3 0,6 5,0 

M) Matos e incultos 1,1 7,6 9,3 76,7 

ART) Artificial 5,5 36,9 0,5 4,2 

Total 14,9 100,0 12,2 100,0 

 

Fotografias do biótopo florestal: 

 

Fotografia 4.4 - Zona Poente: carvalhos. Fotografia 4.5 - Zona Poente: galeria ripícola. 

Fotografia 4.6 - Zona Poente: matos altos. Fotografia 4.7 - Zona Nascente: vegetação ribeirinha a 

montante do espaço verde. 
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Fotografias do biótopo agrícola: 

Fotografia 4.8 - Via de ligação à variante: olival. Fotografia 4.9 – Pastagens na Zona Poente. 

 

Fotografias do biótopo artificial: 

Fotografia 4.10 – ZIN existente: Zona Nascente. Fotografia 4.11 – ZIN existente: Zona Poente. 

Fotografia 4.12 – Zona Poente: área de aterro onde ocorrem 

acácias. 

Fotografia 4.13 – Zona Poente: área de aterro onde ocorrem 

acácias. 
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Fotografia 4.14 – Zona Nascente: inculto. 

 

Flora e vegetação 

O elenco florístico na área do projeto e na sua envolvente imediata é apresentado 

no Anexo VI (Quadro 1), sendo relativamente reduzido devido à artificialização de 

grande parte da área, devido à ZIN existente, à alteração do relevo e área ardida na 

proximidade, ocorrendo por isso nestas áreas o predomínio de espécies com 

características ruderais. As espécies referenciadas para a área onde se insere o 

projeto pela plataforma Flora-on encontra-se no Anexo VI (Quadro 1-A). 

 

A área com maior valor em termos de flora e vegetação é a área de floresta 

autóctone e galeria ripícola, na Zona Poente. 

 

Fauna 

Para a descrição dos recursos faunísticos foram identificadas as espécies existentes 

ou potencialmente existentes nos biótopos identificados na área em estudo 

(Anexo VI, Quadro 2 a 5). Com base no tipo de coberto vegetal, foram identificados 

os vários habitats para a fauna: florestal (F), agrícola (A), e espaços em moisaico e 

agroflorestais (M) e artificial (U/ART). 

 

Atendendo às características do projeto, o estudo incidiu apenas sobre os 

mamíferos, a herpetofauna e as aves locais. Devido à reduzida expressão das linhas 

de água (linhas de água torrenciais) não foi incluída a ictiofauna nem os 

invertebrados aquáticos. 

 

A listagem de espécies potencialmente ocorrentes na área de estudo, bem como as 

espécies de ocorrência confirmada durante o trabalho de campo, encontram-se 

incluídas no Anexo VI (Quadros 2 ao 5). Nestes quadros, as espécies encontram-se 

identificadas de acordo com o habitat preferencial, verificando-se que predominam 

as espécies caraterísticas do espaço florestal e agroflorestais (Quadro 4.18 e 

Figura 4.11). 



 
 

Câmara Municipal de Nelas  18/12/2019 Caracterização da situação de referência 

 

4-47

Quadro 4.18 – Identificação dos habitats preferenciais por grupo faunístico. 

 
N.º de 

espécies 

Florestal (F) Agrícola (A) Matos (M) 
Espaços em 

mosaico (CM) 

Artificial 

(U/ART) 

 N.º de espécies 

Aves 62 37 26 20 21 19 

Mamíferos 25 21 18 15 1 7 

Anfíbios 6 5 2 1 - - 

Répteis 13 9 5 13 1 3 

 

 

Figura 4.11 – Distribuição dos grupos faunísticos pelos habitats presentes. 

 

As espécies de vertebrados terrestres consideradas como sendo provável a sua 

ocorrência na área de estudo foram agrupadas por estatuto de proteção (ver 

Quadro 4.19). É de salientar que durante o trabalho de campo não foi observada 

qualquer uma destas espécies. 

 

Quadro 4.19 – Número de espécies do elenco faunístico com estatuto de proteção. 

 Aves Mamíferos Anfíbios Répteis 

Estatuto de 

Conservação 

VU 2 - 1 - 

NT 1 1 - 1 

LC 58 18 5 12 

DD/NA/NE 1 6 - - 

Convenção 

de Berna 

Anexo II 44 - 1 3 

Anexo III 14 14 2 10 

Convenção 

de Bona 

Anexo I - - - - 

Anexo II 18 - - - 

Diretiva 

Aves/Habitats 

Anexo A-I 4 - - - 

Anexo B-II - - 1 - 

Anexo B-IV - - 3 3 

Anexo B-V - 3 - - 

Anexo D 9 2 - - 

N.º total de espécies 62 25 6 13 
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 Avifauna 

Foram consideradas como sendo existentes ou potencialmente ocorrentes na área de 

estudo 62 espécies da avifauna (ver Quadro 2 no Anexo VI), sendo principalmente 

espécies características dos biótopos florestais, seguidas de espécies características 

dos espaços agrícolas. Consideraram-se ainda as espécies que ocorrem em espaços 

onde a presença humana é acentuada e com preferência para habitats 

compartimentados, em mosaico. 

 

De entre as espécies com estatuto de proteção estão referenciadas duas espécies 

com estatuto de “vulnerável”: a ógea (Falco subbuteo) e o cuco-rabilongo (Clamator 

glandarius); e uma espécie com estatuto de “quase ameaçado”: o picanço-

barreteiro (Lanius senator), que são espécies essencialmente associadas ao espaço 

florestal e aos matos. Há ainda a destacar diversas espécies abrangidas pela Diretiva 

Aves e nas Convenções de Berna e de Bona: 

- Convenção de Berna – 44 espécies estritamente protegidas (anexo II) e 14 

espécies da fauna protegidas (anexo III). 

- Convenção de Bona – 18 espécies com estado de conservação desfavorável 

(anexo II).  

- Diretiva Habitats / Aves13 - 4 espécie de interesse comunitário cuja conservação 

requer a designação de zonas de proteção especial (anexo A-I) e 9 espécies 

cinegéticas (anexo D). 

 

 Mamíferos 

Na área de influência do projeto são considerados como potencialmente ocorrentes 

25 espécies de mamíferos (ver Quadro 3 do Anexo VI). Dentro destas espécies 

apenas é referenciada com estatuto de “quase ameaçado”, o coelho-bravo 

(Oryctolagus cuniculus). Existem ainda espécies com “informação insuficiente” e 

diversas espécies com estatuto de “pouco preocupante”. Há ainda a destacar 

diversas espécies abrangidas pela Diretiva Habitats e na Convenção de Berna: 

- Convenção de Berna – 14 espécies protegidas (anexo III). 

- Diretiva Habitats13 – 3 espécies de interesse comunitário cuja captura ou colheita 

na natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão (anexo B-V) e 2 

espécies cinegéticas (anexo D). 

 

 Anfíbios e répteis 

O número de espécies de herpetofauna (Quadro 4 e 5 no Anexo VI) consideradas 

como provavelmente ocorrentes é de 20 espécies (6 espécies de anfíbios e 13 de 

répteis). Dentro destas espécies é referenciado um anfíbio com estatuto de 

“vulnerável”: a salamandra-lusitanica (Chioglossa lusitânica), que também é um 

                                                 
13 Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 
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endemismo ibérico, e um réptil com estatuto de “quase ameaçado”; a lagartixa-do-

mato-ibérica (Psammodromus hispanicus). Ocorrem diversas espécies abrangidas 

pela Diretiva Habitats e na Convenção de Berna: 

- Convenção de Berna – 4 espécies estritamente protegidas (anexo II) e 12 espécies 

da fauna protegidas (anexo III).  

- Diretiva Habitats13 – 3 espécies de interesse comunitário que exigem uma 

proteção rigorosa (anexo B-IV). 

 

Dado que maioria das espécies deste grupo faunístico apresenta geralmente uma 

clara preferência por habitats aquáticos ou com muita humidade, ou que se 

encontram relativamente próximas de locais com estas características, considera-se 

que é muito baixa a sua probabilidade de ocorrência, uma vez que na área de 

estudo não ocorrem estes habitats.  

 

Valor da área de estudo: biótopos / habitats espécies  

As áreas de maior valor ecológico afetadas diretamente pelo projeto correspondem 

às manchas de floresta autóctone e à galeria ripícola, na Zona Poente, apesar de se 

encontrar fragmentada e degradada decorrente da proximidade da ZIN existente. 

 

Os restantes biótopos presentes na área de estudo correspondem a áreas de baixa 

sensibilidade ecológica, pois correspondem a áreas artificializadas, devido 

principalmente à presença da ZIN existente e aos seus efeitos na envolvente que se 

fazem sentir em grande parte da área de estudo.  

 

 

4.5. Solo e uso do solo 

 

4.5.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização do solo foram considerados os seguintes aspetos: 

- Tipo de solo / unidade pedológicas. 

- Aptidões e capacidade de uso do solo. 

- Vulnerabilidade dos solos à degradação. 

- Ocupação atual do solo. 

 

O objetivo ambiental é a salvaguarda de solo de elevado valor e com elevada 

aptidão ao uso, evitando ainda a ocorrência de fenómenos que originem a sua 

degradação. 
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4.5.2. Metodologia 

 

Para a identificação e caracterização das unidades pedológicas ocorrentes na área 

de estudo do projeto em análise realizou-se uma recolha de dados bibliográficos e 

cartográficos da região, nomeadamente: 

- O solo foi caracterizado com base na Carta dos Solos, à escala 1:1.000.000, do 

Atlas do Ambiente (DGA, 1971), na qual as unidades pedológicas estão 

representadas segundo o esquema da FAO (“Food and Agricultural Organization”) 

para a Carta dos Solos da Europa.  

- A avaliação da aptidão para o uso agrícola e/ou florestal dos solos foi realizada 

com base na Carta de Capacidade de Uso do Solo, do Atlas do Ambiente 

(IA, 2004), e nas suas principais características físicas e químicas. Foi ainda 

verificada a correspondência com as áreas classificadas como Reserva Agrícola 

Nacional (RAN). 

- A ocupação do solo na área de estudo foi analisada com base na cartografia da 

COS2015, complementada pela consulta de imagens de satélite disponibilizadas 

pelas plataformas digitais (Esri Satellite, Google Earth e Bing Maps), e pelo 

trabalho de campo. 

 

A área de estudo corresponde às áreas diretamente afetadas pelo projeto, 

abrangendo os solos cartografados na área de implantação do projeto e na sua 

envolvente mais próxima, num raio de 1 km. 

 

4.5.3. Caracterização de base 

 

Tipos de solo 

Na área do projeto ocorrem Cambissolos húmicos associados a cambissolos dístricos 

(Figura 4.12). Sendo de salientar que grande parte da área encontra-se atualmente 

sem solo, decorrente da artificialização (ZIN existente) e devido a diversas áreas de 

aterro. 

 

Os cambissolos são solos com perfil do tipo A-Bw-C-R, que apresentam um horizonte 

B câmbico (Bw), sem horizonte de diagnóstico que não seja um horizonte A ócrico 

ou um horizonte A mólico sobrejacente a um horizonte B câmbrico com grau de 

saturação em bases inferior a 50%. Correspondem aos solos litólicos não húmicos da 

classificação do SROA. 

 

Os cambissolos são solos pouco desenvolvidos e, por isso, apresentam alteração 

química e física em grau não muito avançado, porém suficiente para o 

desenvolvimento de cor ou de estrutura, sendo que a estrutura da rocha ou material 

parental não deve ocupar mais do que 50% do seu volume total. Estes solos, 
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derivados do granito, são ligeiros, pouco permeáveis, de textura arenosa ou pouco 

arenosa, permeáveis e fáceis de trabalhar (CM Nelas, 2013).  

 

Os cambissolos húmicos podem apresentar um horizonte A úmbrico ou mólico e 

registam ausência de propriedades vérticas, e ferrálicas no horizonte B câmbico, e 

gleicas até 100 cm a partir da superfície. Não possuem ainda congelação 

permanente até 200 cm a partir da superfície. 

 

 

Figura 4.12 – Tipos de solo e aptidão do uso na área de estudo. 
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Capacidade de uso do solo 

De acordo com a Carta de Capacidade de Uso do Atlas do Ambiente, na qual os solos 

estão classificados segundo o sistema do SROA (Figura 4.12), os solos da área de 

implantação do projeto inserem-se predominantemente na Classe A e F ou os seus 

complexos, que correspondem respetivamente aos solos de utilização agrícola, de 

utilização agrícola condicionada e aos de utilização não agrícola (florestal, matos e 

incultos), independentemente da sua origem geológica. 

 

De acordo com a informação cartográfica, os solos da Classe A (utilização agrícola) 

ocorrem em toda a Zona Poente e em grande parte da Zona Nascente. Uma pequena 

área da Zona Nascente insere-se na Classe F (utilização florestal). No entanto, 

decorrente da presença da ZIN, o potencial de uso em toda a área do projeto 

encontra-se bastante diminuído. 

 

Na área do projeto não ocorre área classificada como RAN.  

 

Vulnerabilidade à degradação do solo 

A sensibilidade do solo aos diferentes tipos de degradação (química e física) 

depende das suas características. No caso do solo presente na área do projeto, 

corresponde a um complexo constituído por um solo evoluído e um solo incipiente. 

Os solos cartografados na área de estudo, que se desenvolvem em terreno de relevo 

suave a moderado, apresentam uma moderada suscetibilidade aos fenómenos 

erosivos e à degradação. 

 

O facto de ser um solo ligeiro e com baixa permeabilidade, leva a que se considere 

como apresentando vulnerabilidade baixa a média à contaminação do solo e dos 

recursos hídricos.  

 

Ocupação do solo 

Na área de estudo, de acordo com a COS2015 complementado com imagens de 

satélite e com o trabalho de campo (ver Figura 4.13), o uso florestal é o uso 

predominante nos terrenos onde se insere o projeto e na sua envolvente. 

Correspondem a manchas de floresta de produção de pinheiro bravo e eucalipto e 

algum pinheiro manso, carvalhos e sobreiros, geralmente com um subcoberto denso. 

O uso agrícola é marcado pela presença de culturas permanentes, como a vinha e 

olival, e áreas de sequeiro e pastagens.  
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Figura 4.13 - Uso atual do solo, adaptado da COS2015. 

 

Os aglomerados urbanos mais próximos da área de ampliação da ZIN (ver Carta 1 no 

Anexo I) são14: Cagunça, a 416 m, e Casal Sandinho, a 890 m, ambos a sudeste da 

                                                 
14 A metodologia utilizada para o cálculo da distância dos aglomerados consistiu em determinar a distância entre o limite 
da área de ampliação da ZIN e o centro da respetiva secção estatística, aqui entendida como a “unidade territorial 
correspondente a uma área contínua de uma única Freguesia com cerca de 300 alojamentos destinados à habitação. De 
acordo com a densidade de alojamentos familiares, a secção estatística classifica-se em: a) concentradas: todas as 
subsecções estatísticas da secção são constituídas por quarteirões; b) dispersas: todas as subsecções estatísticas da 
secção são constituídas por lugares não divididos em quarteirões e/ou isolados; c) mistas concentradas: a maior parte 



 
 

Câmara Municipal de Nelas  18/12/2019 Caracterização da situação de referência 

 

4-54

Zona Nascente; Algeraz, a cerca de 973 m a sudoeste da Zona Poente (via de ligação 

à variante Eng.º Luís Almeida); Casal de São José a 1.227 m a sudeste da Zona 

Nascente; e Nelas a 1.348 m a sudoeste da Zona Poente (via de ligação à variante).  

 

A sudoeste da Zona Poente do projeto ocorrem duas habitações isoladas, a cerca de 

61 m e 155 m. Na Zona Nascente, a habitação mais próxima situa-se a 278 m, a 

sudeste. Junto à via de ligação à variante Eng.º Luís Almeida, existe uma habitação 

a cerca de 21 m e uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas a 28 m.  

 

Em relação as infraestruturas viárias, destaca-se a EN234, que atravessa a ZIN 

existente, e faz a ligação à EM329-2, e pela linha de caminho de ferro (linha da 

Beira). A sul localiza-se a variante Eng. Luís Almeida, que liga a EN231 à EN234. A 

EN231, dá acesso a Nelas, e às principais vias.  

 

O uso do solo da área de estudo é marcado pela presença da ZIN existente que fica 

entre as duas zonas que constituem a área do projeto (Zona Poente e a Zona 

Nascente). 

 

O projeto divide-se em duas áreas que totalizam 27,1 ha (a Zona Poente com 

14,9 ha e a Zona Este com 12,6 ha). Está também prevista uma via de ligação à 

variante Eng.º Luís Almeida, com cerca de 960 m e que ocupará cerca de 1,4 ha, 

inserida na Zona Poente.  

 

Em relação às duas zonas que constituem a área do projeto, estas têm 

características distintas, de acordo com a COS2015 atualizados pelas imagens de 

satélite (ver Figura 4.13 e Quadro 4.20), nomeadamente: 

- Zona Poente – predomina a área florestal que ocorre em 47%, dos quais 46% 

corresponde a floresta com pinheiro bravo e 7,6% correspondem a zonas de 

matos (zonas descobertas e com pouca vegetação). As áreas agrícolas e 

correspondem a 8%, constituídas essencialmente por culturas temporárias de 

sequeiro e regadio, olivais e vinha. Os espaços artificializados ocorrem em 37% da 

área, correspondente à área já ocupada pela indústria. Em relação à via de 

ligação à variante Eng.º Luís Almeida, grande parte do traçado (635 m) é 

coincidente com um caminho existente. 

- Zona Nascente – predominam igualmente os matos (77%) e área de florestas 

(14%). O território artificiado ocorre em 4%. É de salientar que recentemente foi 

aberto um caminho na parte sul, e que o acesso que limita a área prevista para 

os lotes foi recentemente pavimentada. 

 

 

                                                                                                                                 
das subsecções estatísticas da secção são constituídas por quarteirões; d) mistas dispersas: a maior parte das subsecções 
estatísticas da secção são constituídas por lugares não divididos em quarteirões ou isolados” (INE, 2019). 
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Quadro 4.20 – Usos do solo na área do projeto de acordo com a COS2015. 

Uso do solo (COS2015) Zona Poente Zona Nascente 

Megaclasse Legenda Área (ha) % Área (ha) % 

Territórios artificializados 5,4 36,8 0,5 4,2 

 

1.2.1. Indústria, comércio e equipamentos gerais 1,9 12,8 0,5 4,2 

1.2.2. Redes viárias e ferroviárias e espaços 

associados 
0,0 0,3 - - 

1.3.1. Áreas de extração de inertes 0,2 1,6 - - 

1.3.3. Áreas em construção 3,3 22,1 - - 

Agricultura 1,2 8,2 0,6 5,0 

 

2.1.0. Culturas temporárias de sequeiro e regadio 0,8 5,3 - - 

2.2.1. Vinhas 0,1 0,7 0,6 5,0 

2.2.3. Olivais 0,2 1,6 - - 

2.4.2.1. Sistemas culturais e parcelares complexos 0,1 0,6 - - 

Florestas 7,1 47,3 1,7 14,2 

 

3.1.1.3. Florestas de outros carvalhos 0,3 1,8 1,7 14,1 

3.1.1.5. Florestas de eucalipto   0,0 0,1 

3.1.2.1. Florestas de pinheiro bravo 6,8 45,5 - - 

Vegetação herbácea e arbustiva / matos 1,2 7,6 9,3 76,7 

 
3.2.1.1.1. Vegetação herbácea natural 0,2 1,2 - - 

3.2.2. Matos 1,0 6,4 9,3 76,7 

TOTAL 14,9 100,0 12,2 100,0 

 

 

4.6. Paisagem 

 

4.6.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Neste ponto é efetuada a caracterização da paisagem da área de implantação do 

projeto e da sua zona de influência paisagística e visual (área de estudo), tendo sido 

considerados os seguintes aspetos: 

- Estrutura da paisagem, integrando as suas componentes biofísica e estética. 

- Unidades da paisagem e suas subunidades (unidades visuais). 

- Qualidade cénico-paisagística (qualidade visual e capacidade de absorção visual 

da paisagem). 

- Sensibilidade visual da paisagem. 

 

O objetivo ambiental consiste na preservação das características intrínsecas da 

qualidade da paisagem. 

 

4.6.2. Metodologia 

 

Conceitos gerais 

A paisagem constitui um sistema complexo e dinâmico, onde os diferentes fatores 

naturais e culturais se influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto ao longo 

do tempo, determinando e sendo determinados pela sua estrutura global. A 

compreensão da paisagem implica o conhecimento dos fatores do território como a 
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litologia, o relevo, a hidrografia, o clima, os solos, a flora e a fauna, a estrutura 

ecológica, o uso do solo e todas as outras expressões da atividade humana ao longo 

do tempo, bem como a compreensão da sua articulação, constituindo por isso uma 

realidade multifacetada. A expressão visual desta articulação, num determinado 

momento, constitui a paisagem que pode ser vista por cada observador, segundo a 

sua perceção e os seus interesses específicos (Abreu e Correia, 2001). 

 

Para além das suas características e complexidade intrínsecas, a paisagem tem 

também uma componente percetiva e emotiva (Saraiva, 1999, in Abreu e 

Correia, 2001), que fundamenta o seu papel na construção da identidade local, tal 

como salientado na Convenção Europeia da Paisagem15.  

Metodologia geral 

A caracterização da paisagem foi realizada em duas fases, que consistiram na 

caracterização biofísica, seguida da caracterização e classificação da paisagem, 

através da definição de unidades visuais, que servem de base à análise paisagística 

da área de estudo. 

 

A área de estudo definida para a caracterização da paisagem corresponde à área do 

projeto em estudo, acrescida da sua envolvente mais próxima, num raio de 

aproximadamente 3 km.  

 

Fase 1 – Caracterização biofísica 

A caracterização biofísica baseou-se na identificação e análise dos elementos 

morfológicos, com um caráter estruturante e funcional na paisagem, e da ocupação 

do território. A análise e representação gráfica foi realizada em ambiente SIG 

(Sistemas de Informação Geográfica), utilizando o software ArcGis e as extensões 

3D Analyst e Spatial Analyst, tendo como base as curvas de nível, dos pontos 

cotados e a rede hidrografia das Cartas Militares n.º 189 e 200, à escala 1:25.000 

(IGeoE). 

 

Foram também considerados outros fatores importantes na estrutura da paisagem, 

nomeadamente, a geologia e geomorfologia, o solo, os sistemas ecológicos e os 

recursos hídricos, que se encontram descritos ao longo do presente relatório, nas 

alíneas próprias. 

 

 Análise fisiográfica 

A análise do relevo pretendeu representar os elementos estruturais e físicos que 

definem e descrevem a paisagem, através da análise dos seguintes elementos: 

- Linhas fundamentais do relevo - análise da estrutura principal do relevo e dos 

pontos notáveis da paisagem. 

                                                 
15 Aprovada pelo Decreto n.º 4/2005, de 14 de fevereiro.  
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- Hipsometria - análise da altimetria da área de estudo através da qual é possível 

obter uma primeira perceção da estrutura do relevo. 

- Declives – traduz a inclinação do terreno, o que permite a caracterização mais 

pormenorizada e objetiva do relevo fornecendo uma informação quantificada. 

Neste caso concreto foi adaptada a seguinte classificação: 

 
Classe de declive (%) Tipo de relevo 

<2,5 Plano 

2,5 - 5 Suave 

5 - 10 Moderado 

10 - 25 Acentuado 

25 - 45 Muito acentuado 

> 45 Escarpado 

 

 Ocupação do solo 

Em relação à ocupação do solo, a sua caracterização é determinante enquanto 

expressão das ações humanas sobre o território. Constitui uma unidade mutável, 

cuja sustentabilidade depende necessariamente do equilíbrio dinâmico das 

interações operadas sobre esse sistema, da qual resulta uma paisagem mais ou 

menos artificializada. 

 

A ocupação do solo na área de estudo foi analisada com base na cartografia da 

COS2015, disponibilizada pelo IGP, nas cartas militares, na consulta de imagens de 

satélite disponibilizadas pelas plataformas digitais (Esri Satellite, Google Earth e 

Bing Maps). Esta informação foi atualizada com recurso a trabalho de campo. 

 

Fase 2 - Caracterização e classificação paisagística 

Nesta fase foi realizada a caracterização das unidades de paisagem e a definição de 

subunidades (unidades visuais) para a área de estudo. Posteriormente, foi realizada 

a classificação da paisagem na área de estudo. 

 

 Unidades de paisagem e unidades visuais 

A caracterização da paisagem teve como base as unidades de paisagem (UP) 

definidas por Abreu et al. (2004) em “Contributos para a identificação e 

caracterização da paisagem em Portugal Continental”. De acordo com estes autores, 

as UP são áreas com características relativamente homogéneas, com um padrão 

específico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas envolventes. 

Uma UP tem também uma certa coerência interna e um caráter próprio, 

identificável no interior e no exterior.  

 

Após a identificação e caracterização da UP na área de estudo, foram definidas as 

suas unidades visuais (UV), tentando identificar e conhecer os padrões específicos 

de organização do território, à escala da área de estudo. Para cada UV foram 
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considerados os elementos constituintes da paisagem que a distingue das restantes, 

relacionados com as classes de relevo, uso do solo e de outros elementos 

considerados relevantes. 

 

 Classificação paisagística 

A classificação paisagística tem como objetivo o estabelecimento de diferentes 

níveis de qualidade paisagística e capacidade de absorção visual das UV definidas, 

como forma de determinar o seu grau de sensibilidade visual. Esta análise recorre a 

uma metodologia qualitativa que incorpora parâmetros biofísicos, humanizados e 

estéticos, que apesar da sua subjetividade, pretendem avaliar as características 

visuais da paisagem.  

 

A qualidade visual da paisagem (QVP) é o resultado da conjugação das 

características do local, resultante dos principais elementos do território 

juntamente com a perceção do observador em termos visuais e estéticos. A QVP foi 

avaliada de modo a refletir a variabilidade espacial de cada uma das UV introduzida 

pelos diferentes elementos da paisagem – classes de tipo de relevo, uso de solo, 

valores visuais e intrusões visuais – que determinam valores cénicos distintos.  

 
Qualidade visual da paisagem (QVP) 

Parâmetros biofísicos: - Fisiografia  

- Presença de água 

- Valores biológicos 

Parâmetros 

humanizados: 

- Usos do solo  

- Grau de humanização e artificialização 

- Presença de valores patrimoniais e histórico-culturais 

Parâmetros estéticos e 

percecionais: 

- Valores visuais, singularidade ou raridade, harmonia e identidade 

- Intrusões visuais / elementos dissonantes 

 

A capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) é uma medida para verificar a 

maior ou menor capacidade da UV de suportar o impacte visual. A CAVP está 

estritamente relacionada com a visibilidade, que por sua vez está dependente da 

morfologia do território e da ocupação do solo, pela influência que exercem no grau 

de exposição das componentes da paisagem aos observadores sensíveis. Deste modo, 

a CAVP indica a capacidade que uma paisagem tem para absorver visualmente 

modificações ou alterações ao seu uso, sem prejudicar a sua qualidade visual.  

 
Capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) 

Parâmetros de 

visibilidade: 

- Exposição visual ou campo visual 

- Potenciais observadores sensíveis  

 

Por último, a avaliação da sensibilidade visual da paisagem (SVP) traduz-se na 

capacidade que a paisagem tem em acolher alterações à sua estrutura, sem alterar 

a sua qualidade sensorial / visual, resultando da conjugação da QVP com a CAVP. A 
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SVP é tanto mais elevada quanto mais elevada for a QVP e quanto mais baixa a 

CAVP. A SVP de cada uma das UV resulta da seguinte classificação: 

 
QVP                  CAVP Muito Alta Alta Média Baixa 

Muito Baixa Baixa Baixa Baixa Média 

Baixa  Baixa Baixa Média Alta 

Média Baixa Média Média Alta 

Alta  Média Média Alta Muito Alta 

     

SVP Baixa Média Alta Muito Alta 

 

Deste modo, considera-se que uma paisagem com SVP baixa é uma paisagem que 

pode suportar grandes alterações, mediante certas restrições próprias do local. Por 

outro lado, uma paisagem com um SVP muito alta não se apresenta apta para 

receber qualquer tipo de alteração, sem daí resultar deterioração das suas 

características e da qualidade paisagística.  

 

4.6.3. Caracterização de base 

 

1) Caracterização biofísica 

 Análise fisiográfica 

Pela análise da Carta 6 e 7 do Anexo I, verifica-se que a área de estudo apresenta 

cotas entre os 214 m e os 455 m. O relevo é plano a suave (< 5%), marcado pela 

presença de uma linha de festo que separa a bacia hidrográfica do rio Dão (sub-

bacia da rib.ª de Beijós) da bacia do rio Mondego (sub-bacia do rio do Castelo), que 

define uma zona de planalto na parte central da área de estudo (Carta 6). Os 

declives mais pronunciados, ocorrem nas encostas do rio do Castelo, na parte mais a 

jusante do seu traçado, próximo da sua confluência com o rio Mondego. 

 

A área de implantação do projeto localiza-se em zona de encosta, junto à cumeada 

onde se insere a ZIN existente. Apresenta um relevo plano (1%) a acentuado (15%), 

com cotas entre os 410 m e os 440 m, decrescendo de este para oeste, na Zona 

Poente, e de sudoeste para nordeste, na Zona Nascente. Em parte da área do 

projeto e na ZIN existente, o relevo encontra-se artificializado devido a 

movimentações de terras, nomeadamente aterros na Zona Poente e abertura de 

uma caminho na Zona Nascente.  

 

 Ocupação do solo 

Na área de estudo os usos do solo predominantes são o florestal, com predomínio do 

pinheiro bravo e eucalipto, com algum pinheiro manso e carvalhos, seguem-se as 

áreas agrícolas, com predomínio da vinha, olival e das culturas de sequeiro e 

pastagens. O uso artificial é marcado pela ZIN. Em relação à ocupação urbana, os 

aglomerados mais próximos da área do projeto são Nelas a sul, Algeraz a sudoeste, 
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Vilar Seco a noroeste, e Quinta do Cagunça e Senhorim, ambas a sudeste. As 

infraestruturas viárias principais são a EN234, que liga à EN329-2, e a linha de 

caminho de ferro (linha da Beira), que atravessam a área da ZIN. 

 

A descrição mais detalha do uso do solo encontra-se no ponto 4.5.3. 

 

2) Caracterização paisagística 

 Unidades de paisagem  

A área de estudo insere-se na “Beira Alta”, na unidade de paisagem UP45 “Dão e 

Médio Mondego”, mais especificamente inserida na subunidade 45A (Figura 4.14), na 

zona limítrofe. As suas principais características encontram-se descritas nos 

parágrafos seguintes, com base em Abreu et al. (2004). 

 

 

Figura 4.14 – Unidades de Paisagem. 

 

UP 45 – Dão e Médio Mondego 

Carater da paisagem: 

A paisagem desta grande UP é complexa, constituída por um conjunto de elementos relativamente variáveis, cada 

um adquirindo maior ou menor importância em diferentes partes da unidade. É, assim, uma unidade com paisagens 

bastante heterogéneas, mas onde padrões semelhantes se repetem num planalto com colinas, tendo uma matriz de 

base florestal, onde predomina o pinheiro e o eucalipto. É essa matriz comum e dominante que fundamenta a 

consideração de uma grande unidade. No entanto, foi diferenciada numa subunidade (45A), onde se insere a área de 

estudo, correspondente a uma parte do vale do Dão, onde se destaca a vinha, embora sempre rodeada de 

povoamentos florestais. 

Trata-se fundamentalmente de um planalto, com altitudes compreendidas entre os 600 e os 200 m (desce no sentido 
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UP 45 – Dão e Médio Mondego 

nordeste-sudoeste), constituindo no pormenor por uma sequência de colinas e rasgado pelos vales do Dão, Mondego 

e Alva. A unidade está rodeada por um conjunto de serras que, por terem uma forte presença, também contribuem 

para definir o seu carater – as serras da Estrela e Lousã, a sudeste, a do Buçaco a sudoeste, o Caramulo a noroeste e 

a serra da Lapa a norte (a menos sentida). 

O padrão de uso do solo relaciona-se estritamente com o relevo: as cumeadas e as encostas mais declivosas 

encontram-se cobertas por matas, sobretudo de pinheiro bravo e eucalipto. Nas zonas mais planas a ocupação é 

predominantemente agrícola. Algumas áreas em zonas altas, com solos muito degradados e com afloramentos 

rochosos frequentemente, estão cobertas por matos. O vale do Dão é no geral aberto, com vertentes de declive 

acentuado: na parte superior dominam os matos e as matas, enquanto na parte inferior destas encostas está 

instalada sobretudo a vinha e algum olival, sendo este espaço agrícola salpicado por um povoamento relativamente 

denso e disperso. Quanto ao vale do Mondego, verifica-se uma variação, de mais largo e agrícola a montante, onde 

também o povoamento é mais denso, tornando-se mais fechado e florestal para jusante. O Alva corre num vale 

sempre bastante estreito e encaixado. 

A densidade populacional desta unidade é relativamente alta. São numerosos os centros urbanos, destacando-se 

pela sua dimensão e dinâmica as sedes de concelho. Mesmo no interior das grandes manchas florestais surgem 

pequenos aglomerados com o respetivo anel envolvente de culturas agrícolas e pastagens. Estas “clareiras”, apesar 

de já terem sido muito mais significativas, constituem ainda um fator importante de diversificação de uma paisagem 

que tende a tornar-se cada vez mais florestal e monótona. Muitos dos pequenos “valeiros” que subiam pelas 

encostas e que eram agricultados, bem como os antigos baldios que eram utilizados principalmente como pastagens 

comunitárias, estão atualmente cobertos de matas. 

Comparativamente às UP envolventes, nesta UP é patente uma maior atividade económica, sobretudo junto de 

Viseu, das outras sedes de concelho e ao longo das principais vias de comunicação, bem visível nas numerosas casas 

de emigrantes, nas unidades industriais de pequena e média dimensão, nas instalações de comércio e serviços, etc. 

O património construído, tanto erudito como vernacular, presente nesta UP é notável. Ele está presente não só nos 

principais centros urbanos (com enorme destaque para a cidade de Viseu), mas também, nas aldeias e disperso 

pelas áreas rurais, marcando o caráter da paisagem e contrapondo-se às construções mais recentes (sobretudo casas 

de emigrantes edificadas a partir dos anos setenta do século passado, assim como outras habitações, armazéns e 

unidades industriais) claramente desqualificadas em termos arquitetónicos e na sua inserção paisagística. 

Diagnóstico:  

Esta é uma UP com uma identidade média em que, num quadro geral de planalto limitado por serras bem 

proeminentes, se verifica uma conjugação de várias componentes que dão sentido global à paisagem, como sejam as 

colinas e pequenas serras totalmente cobertas de matas uniformes, os vales com uma policultura rica e variada, 

desenvolvida em parcelas diminutas e frequentemente bordejadas por oliveiras e vinhas na base das encostas, vilas 

e aldeias antigas com o seu caracter diminuído por construções recentes, banais e dispersas numa envolvente 

alargada. 

Em termos gerais, pode afirmar-se existir uma adequação dos usos às características biofísicas presentes. A partir de 

uma análise mais fina verifica-se, no entanto, que a coerência de usos tem falhas importantes, nomeadamente no 

que diz respeitos: aos povoamentos florestais extremes e contínuos cobrindo superfícies muito extensas; e à 

dispersão das edificações ao longo de estradas e caminhos, por vezes construídas nas terras férteis dos vales, outras 

em plenas áreas florestais. 

Esta homogeneidade da floresta de produção é um fator limitante da “riqueza biológica” desta UP, embora os usos 

diversificados das manchas agrícolas, a existência de sebes e galerias ripícolas bens constituídas, a presença de 

frequentes áreas de matos, constituam fatores positivos em termos de biodiversidade. 

Não estão aqui presentes paisagens raras, nem elementos invulgares que mereçam ser especialmente destacados. 

As sensações provocadas por estas paisagens são tão variadas quanto o são as paisagens que integram esta unidade: 

desde a monotonia das manchas florestais estendendo-se uniformemente por enormes superfícies, até à calma e 

frescura dos vales agricultados, à suavidade das albufeiras, à ordem patente nas vinhas bem cuidadas.  

Em todo o caso, trata-se de uma unidade cheia de contraste e surpresas, tanto no espaço como no tempo – a um 

ambiente florestal insípido e uniforme segue-se um vale com enorme diversidade de texturas e cores que variam 

continuamente ao longo do ano, um tranquilo espelho de água de uma albufeira ou um rio caudaloso bordejado por 

vegetação luxuriante, a zonas mais altas e relativamente agrestes, com uma rala vegetação rasteira e vastos 

horizontes, seguem-se encostas declivosas, densamente florestadas, surgindo depois uma vila em que se misturam 

antigas igrejas, casa nobres e sóbrias construções de alvenaria com prédios recentes e habitações com inconfundível 

marca da emigração. 
Fonte: adaptado de Abreu et al. (2004). 
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Apesar da área de estudo se inserir na UP45A, verificou-se que na área do projeto e 

na sua envolvente imediata não foram observadas as caraterísticas que levaram à 

sua diferenciação em relação à UP45. 

 

 Unidades visuais (UV) 

A análise paisagística da área em estudo resultou da conjugação da caracterização 

biofísica, nomeadamente do cruzamento da fisiografia (Cartas 6, 7 e 8 do Anexo I) e 

da ocupação do solo (Carta 9), permitindo a definição das UV na área de estudo. 

Foram definidas quatro UV (Carta 9 do Anexo I), cujas principais características se 

encontram sintetizadas no Quadro 4.21. 

 

Quadro 4.21 – Descrição das unidades visuais da área de estudo. 

Unidades Visuais Descrição geral 

UV1 - Espaços agroflorestais  Território marcado pela presença de pequenos aglomerados urbanos, que ocorrem 

essencialmente nas zonas de vale. Predomina o uso agroflorestal. 

UV2 – Espaços florestais  Área onde essencialmente ocorre o pinheiro bravo e algumas mancha com 

carvalhos. 

UV3 – Área urbana de Nelas Corresponde à vila de Nelas, com características marcadamente urbanas. 

UV4 – Zona industrial  Corresponde ao território bastante artificializado da ZIN existente, marcado pelas 

unidades industriais já instaladas.  

 

A área do projeto insere-se na UV2 e em parte na UV4. 

 

3) Classificação paisagística 

 Qualidade visual e capacidade de absorção da paisagem 

No que se refere à QVP e à CAVP das UV definidas, o valor foi considerado em 

função de parâmetros paisagísticos (biofísico e ecológicos, humanizados, estéticos e 

de visibilidade) que permitem avaliar as características paisagísticas e visuais 

dominantes e da sua particularidade no contexto da área de estudo e da região onde 

se inserem. As UV definidas para a área de estudo encontram-se apresentadas de 

forma esquemática no Quadro 4.22. 

 

Quadro 4.22 – Fichas de caraterização dos parâmetros paisagísticos de cada uma das UV. 

UV1 - Espaços agroflorestais  

QVP Média 

Parâmetros biofísicos: Relevo plano a suave e linhas de água incipientes. 

Parâmetros humanizados: Uso do solo predominantemente agroflorestal. 

Aglomerados rurais tradicionais, com algumas quintas. 

Uso agrícola de sequeiro, vinha e pomares. 

Parâmetros estéticos e 

percecionais: 

Valores visuais:  Aldeias com construções em granito.  

Diversidade morfológica e de usos. 

Alguma vegetação ripícola junto aos cursos de água. 

Intrusões visuais:  Construções dissonantes. 

CAVP Baixa 

Parâmetros de visibilidade: Área de relevo suave, associado à zona de vale, o que diminui a exposição visual. 

Presença de observadores sensíveis dispersos. 
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UV2 – Espaços florestais 

QVP Alta 

Parâmetros biofísicos: Relevo suave (cumeadas) a muito acentuado (encostas). 

Parâmetros humanizados: Uso florestal, com predomínio do pinheiro bravo e algumas manchas com carvalhos. 

Parâmetros estéticos e 

percecionais: 

Valores visuais:  Floresta com carvalhos. 

Intrusões visuais:  Monoculturas florestais. 

CAVP Alta 

Parâmetros de visibilidade: Efeito de barreira visual da floresta. 

Com poucos observadores sensíveis. 
 

UV3 – Área urbana de Nelas 

QVP Média 

Parâmetros biofísicos: Relevo suave. 

Parâmetros humanizados: Uso urbano. 

Parâmetros estéticos e 

percecionais: 

Valores visuais:  Património cultural - construções em granito. 

Intrusões visuais:  Construções dissonantes. 

CAVP Média 

Parâmetros de visibilidade: Área onde se localiza a maioria dos observadores sensíveis. A presença de um relevo 

suave, atenua a exposição visual. 
 

UV4 – Zona industrial 

QVP Nula 

Parâmetros biofísicos: Relevo plano a suave. 

Parâmetros humanizados: Uso industrial na ZIN existente. 

Parâmetros estéticos e 

percecionais: 

Valores visuais:  - 

Intrusões visuais:  Construções dissonantes. 

CAVP Muito Alta 

Parâmetros de visibilidade: Área artificializada onde os observadores sensíveis apresentam maior “tolerância” às 

perturbações na paisagem. 

 

 Sensibilidade visual da paisagem  

Do cruzamento da QVP e da CAVP, obteve-se a SVP para a área de estudo 

(Quadro 4.23 e Carta 9 do Anexo I).  

 

Quadro 4.23 – Sensibilidade visual da paisagem. 

Unidades Visuais QVP CAVP SVP 

UV1 - Espaços agroflorestais Média Baixa Alta 

UV2 – Espaços florestais  Alta Alta Média 

UV3 – Área urbana de Nelas Média Média Média 

UV4 – Zona industrial  Muito baixa Muito alta Baixa 

 

Deste modo, conclui-se que na área de estudo a paisagem apresenta uma SVP alta a 

baixa. A área de maior SVP corresponde à UV1 - Espaços agroflorestais. Com uma 

SVP considerada média ocorre a UV2- Espaços florestais e a UV3 - Área urbana de 

Nelas. E por último, com SVP baixa ocorre a UV4 - Zona industrial. A área do projeto 

insere-se predominantemente na UV2, com SVP média, abrangendo em parte a UV4, 

com SVP baixa. 

 

 



 
 

Câmara Municipal de Nelas  18/12/2019 Caracterização da situação de referência 

 

4-64

4.7. Qualidade do ar 

 

4.7.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização da qualidade do ar na área do projeto, foram considerados os 

seguintes aspetos: 

- Análise dos dados de qualidade das estações de monitorização mais próximas. 

- Identificação das fontes de emissão de poluentes atmosféricos a nível local e 

regional. 

- Identificação dos recetores sensíveis. 

 

O objetivo ambiental é garantir a qualidade do ar de forma a não prejudicar a 

qualidade de vida das populações. 

 

4.7.2. Metodologia 

 

Para a caracterização da qualidade do ar, a nível regional, foram consultados o 

Relatório da Qualidade do Ar na Região Centro 2017 (CCDR-C, 2018) e os dados de 

qualidade da estação de monitorização mais próxima da área do projeto (QualAr). 

Foi ainda analisada a informação sobre fontes de poluentes atmosféricos através da 

análise do Registo Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes, 

disponibilizado pelo Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SNIAmb) da 

Agência Portuguesa do Ambiente. A nível local, foi realizada uma visita à área de 

implantação do projeto, para identificar as fontes de emissão de poluentes 

atmosféricos e os potenciais recetores sensíveis. 

 

A estimativa das emissões de poluentes atmosféricos no concelho onde se localiza a 

área do projeto teve por base os dados do relatório “Emissões de Poluentes 

Atmosféricos por Concelho 2015” (APA, 2017). 

 

4.7.3. Caracterização de base 

 

A área do projeto encontra-se inserida na zona “Centro Interior”, área com 

características homogéneas em termos de qualidade do ar, ocupação do solo e 

densidade populacional. Esta zona está dotada de duas estações de monitorização 

de fundo da qualidade do ar (ver Quadro 4.24) – a estação rural regional de Fornelo 

do Monte (a 24 km a noroeste da área do projeto) e a estação rural regional do 

Salgueiro (Fundão) (a 57 km a sudeste da área do projeto). Para avaliar a qualidade 

do ar na área de estudo serão avaliados os dados de ambas as estações da zona 

Centro Interior. 
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Quadro 4.24 – Poluentes e data de início de funcionamento das estações de monitorização. 

Poluente Símbolo Fornelo do Monte Salgueiro 

Monóxido de Azoto NO 04-11-2005 01-08-2003 

Dióxido de Azoto NO2 04-11-2005 01-08-2003 

Óxidos de Azoto NOX 04-11-2005 01-08-2003 

Ozono O3 04-11-2005 01-06-2003 

Dióxido de Enxofre SO2 04-11-2005 (*) 01-06-2003 

Partículas <10 µm PM10 04-11-2005 01-06-2003 

Partículas <2,5 µm PM2,5 - 14-05-2004 

Nota: (*) Este parâmetro deixou de ser monitorizado a 19-03-2014. 

 

Com base no Relatório da Qualidade do Ar na Região Centro 2017 (CCDR-C, 2018), 

apresenta-se em seguida a análise dos resultados obtidos nas estações consideradas. 

 

As estações de monitorização não registaram qualquer ultrapassagem aos valores 

limite estabelecidos para o Dióxido de Enxofre para a proteção da saúde humana 

(Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro), quer considerando as médias 

horárias, quer considerando as médias diárias. Também não foi registada, em 2017, 

qualquer ultrapassagem ao limiar de alerta estabelecido para este poluente. No 

entanto, a estação de Salgueiro não dispôs da eficiência mínima legal de recolha dos 

dados. 

 

No que diz respeito ao Dióxido de Azoto, e segundo o estabelecido pelo Decreto-Lei 

n.º 102/2010, de 23 de setembro, verifica-se que foi cumprido o valor limite para a 

proteção da saúde humana e não foram registadas excedências ao limiar de alerta. 

Os níveis críticos para a proteção da vegetação também não foram ultrapassados. No 

entanto, a estação de Fornelo do Monte não dispôs da eficiência mínima legal de 

recolha dos dados. 

 

Relativamente ao Ozono, em 2017 foram registadas ultrapassagens ao Valor Limiar 

de Informação ao Público estação de Fornelo do Monte. No que se refere ao Valor 

Limiar de Alerta não foram verificadas situações de excedência. A estação de 

Fornelo do Monte também ultrapassou por uma vez em 2017 o Valor Alvo de 

Proteção da Saúde Humana. O Valor Alvo de Proteção da Vegetação não foi 

ultrapassado em nenhuma estação. No entanto, a eficiência de recolha dos dados na 

estação de Fornelo do Monte foi inferior a 85%. 

 

Relativamente ao Objetivo a Longo Prazo (OLP) para a Proteção da Saúde Humana, 

ambas as estações consideradas registaram um valor superior a 120 µg/m3, isto é, 

ultrapassagem ao OLP, pelo que segundo o disposto no artigo 8º do Decreto-Lei 

n.º 102/2010 é necessário recorrer a medições fixas nas estações. No que diz 

respeito ao OLP para a Proteção da Vegetação ambas as estações registaram 

excedências ao valor estipulado por lei (6.000 µg/m3h). 
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No que se refere às Partículas em Suspensão (PM10), não foi ultrapassado o valor 

limite para a Proteção da Saúde Humana, quer em termos de número de casos das 

médias diárias superiores a 50 μg/m3, quer em termos de média anual. No entanto, 

a eficiência de recolha dos dados na estação de Fornelo do Monte foi inferior a 85%. 

 

No que se refere às Partículas em Suspensão (PM2,5), nenhuma das estações 

apresentou a taxa de eficiência mínima de recolha de dados. 

 

Índice de qualidade do ar 

Os dados disponíveis revelam que em geral existe uma boa qualidade do ar na região 

Centro Interior (Figura 4.15). Entre 2017 e 2018, apesar de terem sido classificados 

menos dias (356 e 313, respetivamente), verificou-se o aumento do número de dias 

com índice “muito bom” e a diminuição do número de dias com índice “médio”, não 

tendo sido registado em 2018 nenhum dia com índice “fraco” ou “mau”. 

 

Fonte: QualAr (2019). 

Figura 4.15 – Índice de qualidade do ar na região do Centro Litoral em 2017 e 2018. 

 

Fontes de poluição 

Em 2015, na NUT III Viseu Dão Lafões o setor responsável por mais emissões de gases 

com efeito de estufa foi o setor dos transportes rodoviários, responsável por 38,5% 

das emissões de CO2eq (APA, 2017). O tráfego rodoviário é responsável pela emissão 

de poluentes atmosféricos como o monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto 

(NOX), dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos e partículas em suspensão.  

 

A seguir aos transportes rodoviários, os setores mais poluentes em 2015 na NUT III 

Viseu Dão Lafões foram os resíduos16 (18,2% das emissões de CO2eq) e a indústria17 

                                                 
16 Deposição de resíduos no solo; Compostagem e Digestão Anaeróbia; Incineração de Resíduos; Gestão de Águas 
Residuais; Outros: queima de biogás e incêndios em áreas urbanas (APA, 2017). 
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(14,3% das emissões de CO2eq). No Quadro 4.25 apresenta-se a lista das instalações 

que constituem as maiores fontes de poluentes atmosféricos. 

 

Quadro 4.25 – Instalações com registo de emissões e transferências de poluentes, em 2016, num raio de 10 km 

da área do projeto. 

CAE principal Estabelecimento 
N.º 

trab. 

Regime de 

laboração 

Distância à área 

do projeto (m) 

01470 – Avicultura 

Coitada ou Cabeço da venda - 

Carvalhal da Loiça 
2 Outro 7.846,2 (a N) 

Exploração da Corujeira 5 Outro 4.883,9 (a SW) 

08112 – Extração de granito ornamental e 

rochas similares 

AGREPOR AGREGADOS, SA - 

CANAS DE SENHORIM 
5 Outro 8.762,1 (a SW) 

10120 – Abate de aves (produção de carne) 
Avipronto - Produtos Alimentares, 

SA - Viseu 
250 

24h/24h 

12 meses 
9.460,3 (a N) 

16212 – Fabricação de painéis de fibras de 

madeira 

Luso Finsa - Indústria e Comércio 

de Madeiras, S.A. 
159 

24h/24h 

11 meses 

(Localiza-se na 

ZIN) 

16213 – Fabricação de folheados, 

contraplacados, lamelados e de outros 

painéis 

Sonae Industria P.C.D.M. S.A. 

Mangualde 
186 Outro 4.446,6 (a NE) 

17220 – Fabricação de artigos de papel 

para uso doméstico e sanitário 
Natural - Indústria de papel, Lda 98 

24h/24h 

12 meses 
8.868,8 (a N) 

29100 – Fabricação de veículos automóveis 
Peugeot Citroen Automóveis 

Portugal, S.A. 
1.100 Outro 7.479,8 (a NE) 

Fonte: SNIAmb (2017). 

 

Na envolvente próxima da área do projeto as principais fontes de poluentes 

atmosféricos são: 

- O tráfego rodoviário que circula na rede viária local, em particular na EN234. Os 

poluentes atmosféricos são o monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOX), 

dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos e partículas em suspensão. 

- As unidades industriais existentes na ZIN, na qual se inclui uma unidade de 

fabricação de painéis de fibras de madeira já mencionada no Quadro 4.25 (ver 

Fotografia 4.15). 

 

Em 2015, no concelho de Nelas os setores com maiores emissões de gases com efeito 

de estufa foram o setor dos resíduos16 (54,4% das emissões de CO2eq), o setor dos 

transportes rodoviários (21,9% das emissões de CO2eq) e o setor da indústria17 (15,0% 

das emissões de CO2eq) (APA, 2017). 

 

O setor dos resíduos engloba a deposição de resíduos no solo, compostagem e 

digestão anaeróbia, incineração de resíduos, gestão de águas residuais, queima de 

biogás e incêndios em áreas urbanas. Destas origens, apenas se conhece no concelho 

de Nelas a existência de uma lixeira desativada a cerca de 3 km a sudeste do 

aglomerado de Nelas, 33 fossas e 8 estações de tratamento de águas residuais. 

                                                                                                                                 
17 Refinação de Petróleo; Combustão Indústria Transformadora; Produção Industrial: Cimento, Cal, Vidro, Ácido Nítrico, 
Outra Química; Ferro e Aço (Siderurgias); Aplicações de Revestimento; Pasta e Papel; Alimentar e de Bebidas; 
Processamento de Madeira; Outra Produção (APA, 2017). 
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Fotografia 4.15 – Unidades industriais localizadas na ZIN. 

 

Recetores sensíveis 

Os aglomerados populacionais mais próximos do projeto e na direção dos ventos 

dominantes (do quadrante oeste; ver alínea 4.8) correspondem a Cagunça, a cerca 

de 416 m, e Casal Sandinho, a 890 m (em linha reta ao centro do aglomerado). 

Considerando ventos dominantes de este (segundo quadrante mais frequente), os 

aglomerados mais próximos passam a ser Algeraz, a 973 m, e Vilar Seco, a 1.584 m. 

 

O uso sensível mais próximo da área do projeto e na direção dos ventos dominantes 

(oeste) corresponde a um habitação unifamiliar, localizada a 278 m a este da área 

do projeto. Existe ainda uma habitação unifamiliar localizada a 35 m a oeste da área 

do projeto. 

 

 

4.8. Clima e alterações climáticas 

 

4.8.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização do clima e alterações climáticas na zona de influência do projeto, 

foram considerados os seguintes aspetos: 

- Análise do clima, através do estudo da variação mensal e anual da temperatura, 

precipitação e humidade relativa, velocidade e direção do vento. 
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- Balanço do carbono na área do projeto. 

 

O objetivo ambiental é contribuir para a mitigação das alterações climáticas. 

 

4.8.2. Metodologia 

 

Para a análise do clima da região foram utilizados os valores das normais 

climatológicas da estação mais próxima da área do projeto – a estação sinótica de 

Viseu (IPMA, 2017). 

 

Serão apresentadas as principais alterações climáticas projetadas apresentadas na 

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. O concelho de Nelas 

ainda não elaborou a sua estratégia, pelo que não foram modeladas as alterações 

climáticas previstas para o seu território. Assim, serão utilizados os dados para o 

concelho de Viseu, por ser um território próximo e de características semelhantes 

ao da área de estudo. 

 

Para a caracterização do balanço de carbono na área do projeto foi considerado o 

uso atual do solo apresentado na Carta de Ocupação do Solo de 2015 (COS2015) e a 

estimativa das emissões de poluentes atmosféricos, apresentadas no relatório 

“Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho 2015” da APA (2017). Foi ainda 

consultada bibliografia da especialidade para estimar a Produtividade Líquida dos 

Ecossistemas e assim concluir sobre o balanço de carbono na área do projeto. 

 

4.8.3. Análise climática 

 

A caracterização climática da região em estudo foi efetuada com base nas normais 

climatológicas da estação de Viseu (Lat. 40º40’N, Long. 07º54’W, altura 443 m) por 

ser a que se situa mais perto da área do projeto. Os dados analisados correspondem 

às normais climatológicas para o período 1971-2000 e, sempre que possível, para o 

período 1981-2010. 

 

Temperatura do ar 

A temperatura média anual registada no período 1971-2000 na estação de Viseu foi 

de 13,6ºC, com a temperatura média mensal máxima a atingir 21,4ºC em julho. No 

período 1981-2010, as temperaturas médias mensais subiram em média 0,4ºC. A 

temperatura média mensal mínima foi de 6,9ºC e 7,1ºC em janeiro nos períodos 

1971-2000 e 1981-2010, respetivamente. A evolução dos valores médios mensais da 

temperatura pode ser observada na Figura 4.16. 
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Figura 4.16 – Valores médios mensais da temperatura do ar na estação de Viseu. 

 

Precipitação 

No período de 1971-2000, a precipitação média anual observada na estação de Viseu 

foi de 1.169,9 mm e distribui-se de uma forma irregular ao longo do ano, sendo 

dezembro o mês mais chuvoso, com 195,4 mm, situação que se manteve no período 

1981-2010 (203,4 mm). A estação seca é marcada por valores de precipitação muito 

baixos, com destaque para agosto com valores de 17,9 mm. No período 1981-2010, 

este valor baixou para 17,8 mm em agosto. A Figura 4.17 representa a variação dos 

valores médios mensais da precipitação no período considerado, para a estação em 

análise e em ambos os períodos. 
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Figura 4.17 – Valores médios mensais da precipitação na estação de Viseu. 
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Humidade relativa 

O padrão anual de humidade relativa registado na estação de Viseu às 9h apresenta 

uma média anual de 75%. É o mês de julho que apresenta o valor mais baixo (64%) e 

os valores mais elevados observam-se em janeiro e dezembro (85%). A evolução 

anual dos valores médios mensais da humidade relativa pode ser observada na 

Figura 4.18. 
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Figura 4.18 – Valores médios mensais da humidade relativa na estação de Viseu no período 1971-

2000. 

 

Vento 

O regime de ventos na estação de Viseu caracteriza-se em termos médios anuais 

(Figura 4.19) pela predominância de ventos de oeste (com uma frequência de 23,8% 

e uma velocidade média de 7,8 km/h), seguindo-se o quadrante de este (com uma 

frequência de 18,1% e uma velocidade média de 8,0 km/h). Os períodos de calmaria 

atingem os 11,8% em termos de média anual. A velocidade média anual mais 

elevada de 8,0 km/h é de este. Em relação à distribuição dos ventos ao longo do 

ano, verifica-se que o vento é mais forte de oeste nos meses de inverno (entre 

dezembro e fevereiro) e de este nos restantes meses. Em termos de frequência, nos 

meses de inverno (novembro a março) verifica-se predominância dos ventos de este, 

e nos restantes meses predominância dos ventos de oeste. 
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Figura 4.19 – Rosa dos ventos da estação de Viseu. 

 

4.8.4. Vulnerabilidades territoriais com origem nas alterações climáticas 

 

No âmbito da elaboração da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 

Climáticas (EMAAC, 2017) do município de Viseu foram analisadas as principais 

alterações climáticas projetadas (Quadro 4.26). Pela proximidade territorial e 

semelhanças ambientais e sociais, considera-se que os resultados obtidos para o 

concelho de Viseu são aplicáveis ao concelho de Nelas. 

 

Quadro 4.26 – Principais alterações climáticas projetadas para o concelho de Viseu até ao final do 

século. 

 
Fonte: EMAAC (2017). 
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4.8.5. Balanço do carbono 

 

O sequestro de carbono numa área florestal ou agrícola traduz-se na quantidade de 

carbono que é fixado pela vegetação e que pode ser acumulado a longo prazo pelo 

ecossistema (biomassa perene e matéria orgânica do solo) (Correia, 2008; Silva, 

2010). O balanço anual de carbono no ecossistema, correspondente à Produtividade 

Líquida do Ecossistema (PLE), é quase sempre positivo porque, descontando as 

perdas resultantes da respiração e mortalidade dos tecidos vegetais, o carbono é 

acumulado nos tecidos vegetais de longa duração e no solo (Correia, 2008). 

 

Com base na análise do uso atual do solo na área do projeto (COS2015 atualizada) 

foi possível estimar o potencial para sequestro de carbono (Quadro 4.27). Uma vez 

que o cálculo do sequestro do carbono requer informação adicional (idade das 

árvores, densidade de árvores na parcela, altura dominante, área basal, entre 

outros), optou-se por estimar um intervalo de carbono sequestrado em detrimento 

de um valor médio18. 

 

Quadro 4.27 - Área do projeto (ampliação) com potencial para sequestro de carbono e estimativa de sequestro 

de carbono. 

Usos do solo* 
Área 

Fator de sequestro** 

(t C/ano) 

CO2 sequestrado 

(t CO2/ano) 

(ha) (%) Min. Max. Min. Max. 

Vegetação herbácea natural (a) 0,17 0,64 -1,8 7,0 -1,1 4,5 

Culturas temporárias de sequeiro e 

regadio (b) 
0,79 2,9 7,7 8,5 22,4 24,7 

Florestas de eucalipto 0,01 0,042 5,5 32,0 0,2 1,3 

Florestas de outros carvalhos (c) 1,97 7,3 29,3 (c) 57,8 

Florestas de pinheiro bravo 6,76 25,0 15,0 26,0 371,8 644,5 

Sistemas culturais e parcelares 

complexos (d) 
0,09 0,32 1,9 2,1 0,6 0,7 

Olivais 0,24 0,90 0,2 0,2 

Matos 10,29 38,1 D D D D 

Vinhas 0,71 2,6 D D D D 

Território artificializado sem 

capacidade de sequestro de carbono 
6,00 22,2 - - - - 

451,9 733,7 

Notas: (*) Equiparado para efeitos de fator de sequestro a: (a) pastagens naturais; (b) Culturas de sequeiro ou regadio de 
Outono/Inverno com permanência de resíduos no solo; (c) Carvalho em composição dominante na região Centro (AFN, 2006); 
(d) Culturas de sequeiro ou regadio de Outono/Inverno sem permanência de resíduos no solo. (**) Silva (2010) e Rodrigues et al. 
(2012). Legenda: D – uso do solo com capacidade para sequestro de carbono, mas com PLE desconhecido. 

 

Atendendo às emissões registadas em 2015 (APA, 2017) no concelho de Nelas, 

verifica-se que a área correspondente à ampliação da ZIN permite atualmente 

sequestrar entre 0,35% e 0,57% das emissões de GEE registadas no concelho, e entre 

0,93% e 1,51% das emissões de CO2. Considera-se este valor significativo, atendendo 

a que a área do projeto representa apenas 0,0022% do concelho de Nelas. 

                                                 
18 Quando a bibliografia apresenta valores diferentes de PLE para o mesmo uso do solo, foi considerado o valor mais 
baixo e o valor mais elevado para o cálculo do intervalo, de entre os valores indicados. 
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4.9. Ambiente sonoro 

 

4.9.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização do ambiente sonoro na área do projeto, foram considerados os 

seguintes aspetos: 

- Caracterização acústica – níveis sonoros e fontes de ruído. 

- Análise da suscetibilidade ao ruído da área envolvente. 

 

O objetivo ambiental é manter um ambiente sonoro compatível com os usos 

presentes. 

 

4.9.2. Metodologia 

 

Na caracterização da área envolvente do projeto em termos de ambiente sonoro, 

foram identificadas as fontes de ruído presentes e foi analisada a suscetibilidade ao 

ruído da zona envolvente com base em cartografia e trabalho de campo. 

 

A caracterização acústica da área de estudo foi realizada através de medições 

acústicas em três locais (ver Figura 4.20). Os pontos de medição foram selecionados 

para corresponderem aos locais com usos sensíveis localizados na envolvente da área 

de implantação do projeto. As medições foram efetuadas nos dias 9 e 11 de outubro 

de 2017, durante os três períodos de referência. As condições meteorológicas 

verificadas durante as medições são apresentadas no Quadro 4.28. 

 

Quadro 4.28 – Condições meteorológicas registadas durante as medições dos níveis sonoros. 

  Temperatura Vento Humidade Precipitação 

Período 

diurno 

09-10-2017 21,2-24,3ºC 0,0-0,1 m/s (NO) 31-39% 0 mm 

11-10-2017 18,0-27,9ºC 0,3-1,1 m/s (S-SO) 17-36% 0 mm 

Período 

entardecer 

09-10-2017 15,9-19,5ºC 0,0-0,1 m/s (NE) 32-42% 0 mm 

11-10-2017 16,4-20,2ºC 0,2-0,3 m/s (S) 21-35% 0 mm 

Período 

noturno 

09-10-2017 13,9-14,5ºC 0,2-0,3 m/s (S) 48-54% 0 mm 

11-10-2017 13,5-15,6ºC 0,2-0,3 m/s (S) 35-38% 0 mm 

 

O equipamento usado nas medições foi o que se descreve no Quadro 4.290. 

 

Quadro 4.29 – Equipamento utilizados nas medições dos níveis sonoros. 

Instrumentação Marca Modelo N.º Série Verificação Metrológica 

Sonómetro Rion NA-27 00111491 Laboratório de Metrologia do ISQ, boletim de 

verificação n.º 245.70/16.56628 e certificado 

de calibração n.º CACV444/16 (sonómetro), 

CACV443/16 (filtros de oitava e 1/3 de oitava) e 

certificado de calibração n.º CACV702/15 

(calibrador). 

Microfone Rion NH-20 86655 

Calibrador sonoro Rion NC-74 50441063 

Sonómetro 01 dB 
Solo 

Premium 
11577 

Laboratório de Metrologia do ISQ, boletim de 

verificação n.º 245.70/16.58096 e certificado 
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Instrumentação Marca Modelo N.º Série Verificação Metrológica 

Microfone 01 dB MCE 212 57709 de calibração n.º CACV1099/17 (sonómetro), 

CACV917/16 (filtros de oitava e 1/3 de oitava) e 

certificado de calibração n.º CACV1100/17 

(calibrador). 

Calibrador sonoro Rion NC-74 34351611 

Anemómetro Kestrel 4500 645618 
Laboratório Aerometrologie, certificado 

n.º A16-01436. 

Termohigrómetro Kestrel 4500 645618 
Laboratório de Metrologia do ISQ, certificado de 

calibração n.º CHUM1983/16. 

 

A avaliação foi efetuada com base nas especificações das normas: 

- NP ISO 1996-1 (2011): “Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído 

ambiente. Parte 1 - Grandezas fundamentais e métodos de avaliação”; 

- NP ISO 1996-2 (2011): “Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído 

ambiente. Parte 2 – Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído 

ambiente”; 

- NP ISO 9613-2 (2014) – “Acústica. Atenuação do som na sua propagação ao ar 

livre”; 

- IT.LabAV006/12 - Ensaios_Ruído_Ambiental_LAeq_Longa_Duração. 

 

A avaliação seguiu ainda as recomendações do “Guia prático para medições de ruído 

ambiente” da Agência Portuguesa do Ambiente (2011). 

 

4.9.3. Enquadramento legal 

 

A legislação nacional sobre ruído, consubstanciada pelo Regulamento Geral do Ruído 

(RGR, Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro) prevê a regulação da produção de 

ruído através de valores limite de exposição (Artigo 11º). A classificação das zonas 

sensíveis e mistas é efetuada em função do valor dos parâmetros Lden e Ln, sendo 

Lden, o indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, dado pela fórmula: 
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, em que: 

 

Ld – Indicador de ruído diurno (das 7 às 20 horas); 

Le – Indicador de ruído do entardecer (das 20 às 23 horas); 

Ln – Indicador de ruído noturno (das 23 às 7 horas).  

 

As zonas sensíveis, segundo o RGR, são áreas definidas em plano municipal de 

ordenamento de território como vocacionadas para uso habitacional, ou para 

escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, 

podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinados a servir a 

população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, 

papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento 

no período noturno. 
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As zonas mistas são definidas em plano municipal de ordenamento do território, 

cuja ocupação seja afeta a outros usos, para além dos referidos na definição de 

zonas sensíveis. 

 

Nas zonas sensíveis, têm que ser respeitados os seguintes limites: 

- Lden ≤ 55 dB(A), e 

- Ln ≤ 45 dB(A). 

 

Nas zonas mistas, têm que ser respeitados os seguintes limites: 

- Lden ≤ 65 dB(A), e 

- Ln ≤ 55 dB(A). 

 

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas, os valores limite a respeitar nos 

recetores sensíveis são: 

- Lden ≤ 63 dB(A), e 

- Ln ≤ 53 dB(A). 

 

De acordo com o Artigo 13º do Capítulo III do RGR, a instalação e o exercício de 

atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas 

sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos 

ao cumprimento dos valores limite fixados (Artigo 11º) e ao cumprimento do critério 

de incomodidade, que se traduz pela: 
“diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado 
durante a ocorrência do ruído particular da atividade ou atividades em 
avaliação e o valor do indicador LAeq, do ruído residual, diferença que não 
pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período entardecer e 
3 dB(A) no período noturno”. 

 

O valor do nível sonoro contínuo equivalente (LAeq) do ruído ambiente, determinado 

durante a ocorrência do ruído particular, deve ser corrigido de acordo com as 

características tonais ou impulsivas do ruído particular, passando a designar-se por 

nível de avaliação (LAr), aplicando a seguinte fórmula: 

 
21 kKLL AeqAr   , onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva. 

 

No caso de se verificar que o sinal sonoro em avaliação revela características tonais 

ou exibe características impulsivas, aqueles fatores de correção serão, cada um, de 

3 dB. Caso contrário, serão de 0 dB. 

 

No Anexo I do RGR é estabelecido que à diferença entre o ruído particular corrigido 

(LAr) e o LAeq do ruído residual, estabelecido na alínea b) do n.º 1 do Artigo 13º, 

deverá ser adicionada uma constante corretiva “D” em função da relação percentual 
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entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do 

período de referência (Quadro 4.30). 

 

Quadro 4.30 – Fator de correção em função da duração acumulada de ocorrência do ruído particular. 

Valor da relação percentual (q) entre a duração acumulada de ocorrência 

do ruído particular e a duração total do período de referência 

Diferencial permitido 

(D) dB(A) 

q ≤ 12,5 % 4 

12,5 % < q ≤ 25 % 3 

25 %< q ≤ 50 % 2 

50 % < q ≤ 75 % 1 

q > 75% 0 

 

4.9.4. Caracterização de base 

 

Na envolvente próxima da área do projeto, os recetores sensíveis ao ruído, enquanto 

recetores potencialmente afetados pelo projeto, correspondem a edifícios de uso 

habitacional. Tal como é visível na Figura 4.20, os recetores sensíveis mais próximos 

da área do projeto encontram-se dispersos na sua envolvente. 

 

Um dos recetores sensíveis mais próximos da área do projeto corresponde a uma 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), atualmente com 8 utentes, mas 

com capacidade para 51 (Carta Social, 2019), que se localiza no limite sul da Zona 

Poente (Fotografia 4.16). 

 

Nota ainda para uma habitação unifamiliar a 35 m a noroeste do lote P16 

(Fotografia 4.17), identificada na Figura 4.20 como “P1-A”. 

 

  

Fotografia 4.16 – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas no limite sul da Zona Poente (14-09-2017). 
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Figura 4.20 – Recetores sensíveis mais próximos da área de implantação do projeto e localização dos pontos de 

medição. 
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Fotografia 4.17 – Habitação unifamiliar a nordeste da área de implantação do lote P16 (12-11-2019). 

 

Os locais de medição de ruído foram selecionados por forma a localizarem-se nas 

imediações das habitações mais próximas da área de implantação do projeto, bem 

como das características do espaço avaliado (dimensões e relevo do terreno; tipo, 

localização, magnitude e variabilidade das fontes sonoras) e dos critérios normativos 

aplicáveis. No Quadro 4.31 indicam-se as coordenadas geográficas no sistema WGS84 

dos pontos de medição e a distância entre os pontos de medição e o limite da área 

do projeto (ampliação). As Fotografias 4.18 foram obtidas durante as medições 

acústicas. 

 

Quadro 4.31 – Coordenadas geográficas dos pontos de medição e respetivas distâncias à área do projeto. 

Ponto de medição Longitude Latitude Distância à área do projeto/ ampliação (m) 

P1 40º 33' 04,05'' N 7º 50' 49,16'' W 76,4 (da Zona Poente) 

P2 40º 32' 41,87'' N 7º 50' 57,37'' W 

0 (da via de ligação da ZIN à variante Eng.º Luís 

Almeida) 

424,2 (do lote mais próximo na Zona Poente) 

P3 40º 32' 49,62'' N 7º 49' 38,27'' W 284,7 (da Zona Nascente) 

 

Ponto P1 Ponto P2 Ponto P3 

Fotografia 4.18 – Pontos de medição dos níveis sonoros. 
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Os níveis sonoros nos vários períodos de referência, obtidos durante as medições 

acústicas, encontram-se no Quadro 4.32. No Anexo VII, apresentam-se os 

certificados de calibração do equipamento de medição. 

 

Quadro 4.32 – Níveis sonoros da situação de referência. 

Período Local 
LAeq,Ai, [dB(A)] 

LAeq,LT(DW) [dB(A)] Cmet [dB(A)] LAeq,LT [dB(A)] 
Amostra 1 Amostra 2 

Diurno 

P1 
37,6 40,8 

38,6 0,0 38,6 
36,6 38,1 

P2 
38,8 40,7 

39,9 0,0 39,9 
40,8 39,0 

P3 
44,2 47,3 

45,7 0,0 45,7 
45,2 45,4 

Entardecer 

P1 
37,9 43,5 

41,4 0,0 41,4 
38,3 43,1 

P2 
37,1 42,1 

40,4 0,0 40,4 
37,4 42,3 

P3 
41,6 42,0 

43,2 0,0 43,2 
45,7 42,3 

Noturno 

P1 
43,1 41,2 

42,1 0,0 42,1 
41,7 42,0 

P2 
39,9 41,2 

40,3 0,0 40,3 
39,2 40,5 

P3 
42,5 41,1 

41,5 0,0 41,5 
42,0 40,2 

 

As principais fontes de ruído na envolvente da área do projeto têm origem nas 

atividades industriais localizadas na ZIN existente (em particular da Luso Finsa19), no 

tráfego automóvel, em particular na EN234, e no tráfego ferroviário (Quadro 4.33). 

 

Quadro 4.33 – Fontes de ruído percetíveis durante as medições dos níveis sonoros. 

Período Local de medição Características qualitativas do ruído percecionado 

Diurno e 

Entardecer 

P1 

Ruído da Luso Finsa (ventilação, movimentação de empilhadores); 

Tráfego rodoviário ao longe; 

Fontes naturais: aves a cantar e cães pontualmente. 

P2 

Ruído da Luso Finsa (ventilação, movimentação de empilhadores, 

descarga pontual de compressores); 

Tráfego rodoviário ao longe; 

Ruído da circulação do comboio; 

Fontes naturais: aves a cantar, grilos e cães pontualmente. 

P3 

Ruído da Luso Finsa (ventilação, movimentação de empilhadores); 

Tráfego rodoviário na Estrada do Progresso e ao longe; 

Fontes naturais: aves a cantar, grilos e cães pontualmente. 

Noturno P1, P2 e P3 

Ruído da Luso Finsa (ventilação, movimentação de empilhadores, 

ruído do destroçador); 

Tráfego rodoviário ao longe; 

Fontes naturais: cães pontualmente. 

 

                                                 
19 A instalação apresenta um regime de laboração de 7 dias por semana, possuindo três turnos, com período de paragem 
anual de 1 de agosto a 31 de agosto (http://ladigital.apambiente.pt/6.1c/Luso%20Finsa%20-
%20Ind%C3%BAstria%20e%20Com%C3%A9rcio%20de%20Madeiras/). 



 
 

Câmara Municipal de Nelas  18/12/2019 Caracterização da situação de referência 

 

4-81

A diferença entre os níveis sonoros obtidos nos pontos P1, P2 e P3, em todos os 

períodos de análise, deve-se essencialmente à localização e distância dos locais de 

medição às várias fontes de ruído, em particular do tráfego rodoviário e ferroviário 

e da unidade industrial da Luso Finsa. 

 

No Quadro 4.34 apresentam-se os valores dos indicadores de ruído diurno, 

entardecer e noturno, determinados com base nos níveis sonoros registados nos três 

períodos de referência. Atendendo à localização da ERPI e da habitação P1-A, 

considerou-se que os níveis sonoros nestes locais deverão corresponder, aos níveis 

sonoros medidos no ponto P1 e P2, respetivamente. Note-se que o ponto P1-A à data 

da realização das medições não se encontrava acessível e a ERPI estava em 

construção. 

 

Quadro 4.34 – Valores do indicadores de ruído diurno, entardecer e noturno correspondentes à 

situação de referência. 

Ponto 
Indicadores de ruído 

Diurno (Ld) Entardecer (Le) Noturno (Ln) 

P1 38,6 41,4 42,1 

P2 39,9 40,4 40,3 

P3 45,7 43,2 41,5 

 

A comparação dos valores de Lden e Ln (Quadro 4.35) com os limites sonoros definidos 

pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, permite verificar que os níveis 

sonoros em todos os pontos de medição são compatíveis com os níveis de exposição 

máxima aplicáveis. 

 

Quadro 4.35 – Valor de Lden e Ln nos pontos de medição. 

Ponto Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) Níveis sonoros aplicáveis 

P1 48 42 Zona não classificada 

P2 47 40 Zona mista 

P3 49 42 Zona mista 

 

Valores Limite de Exposição Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] 

Zonas não classificadas 63 53 

Zonas mistas 65 55 

 

O Mapa de Ruído do concelho de Nelas (IPV, 2010; ver Anexo VII) indica que na área 

de ampliação da ZIN os níveis sonoros são inferiores a 55 dB(A) no período diurno e 

inferior a 45 dB(A) no período noturno, exceto no limite sul da Zona Poente e nos 

limites sul e oeste da Zona Nascente, em que os níveis sonoros encontram-se entre 

os 55 e 60 dB(A) no período diurno e entre os 45 e 50 dB(A) no período noturno. Os 

recetores sensíveis ao ruído mais próximos da área do projeto encontram-se 

portanto sob a influência de níveis de ruído compatíveis com os valores limite 

estabelecidos para qualquer zonamento acústico.  
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A análise do Mapa de Ruído do concelho de Nelas permite concluir que as principais 

fontes de ruído na envolvente da área do projeto são de facto as vias de circulação 

rodoviária e ferroviária, bem como a unidade industrial da Luso Finsa (fachadas 

oeste, norte e sul). 

 

Ressalva-se no entanto que o Mapa de Ruído do concelho de Nelas (IPV, 2010) não 

considera a Variante Eng.º Luís Almeida, que faz a ligação entre a EN231 e a EN234. 

Ainda assim, e de acordo com as medições dos níveis de ruído efetuadas, esta fonte 

de ruído não deverá ser significativa na área do projeto. 

 

 

4.10. Resíduos 

 

4.10.1. Aspetos a analisar e os objetivos ambientais 

 

Na caracterização dos resíduos são descritas as infraestruturas de gestão existentes 

a nível local e regional. 

 

O objetivo ambiental é eliminar o potencial poluente dos resíduos produzidos, de 

forma não perturbar a qualidade do ambiente. 

 

4.10.2. Metodologia 

 

A caracterização dos resíduos foi realizada através da análise dos dados 

disponibilizados pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), 

nomeadamente ao nível da avaliação anual da qualidade dos serviços. A 

caracterização foi completada com uma visita à área do projeto. 

 

4.10.3. Caracterização de base 

 

No concelho de Nelas a gestão “em alta” dos resíduos urbanos, indiferenciados e 

seletivos, é realizada pela Ecobeirão – Sociedade de Tratamento de Resíduos Sólidos 

do Planalto Beirão, E.I.M., S.A., enquanto a gestão “em baixa” é realizada pela 

AMRPB – Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão (ERSAR, 2019). No 

Quadro 4.36 apresentam-se as principais características do sistema “em alta” e “em 

baixa” de gestão de resíduos. 

 

Quadro 4.36 – Descrição do sistema de gestão de resíduos no concelho de Nelas em 2018. 

 Ecobeirão AMRPB 

População 328.417 hab 301.095 

Volume de atividade 142.291 ton/ano 119.676 ton/ano 

Volume de atividade para 

reciclagem 
11.918 ton/ano 8.981 ton/ano 
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 Ecobeirão AMRPB 

Resíduos urbanos depositados 

diretamente em aterro 
26.211 ton/ano - 

Composição do sistema 

1.725 Ecopontos 

18 Ecocentros 

1 Estações de triagem 

3 Estações de transferência 

1 Unidades de valorização orgânica 

1 Aterro 

6 Viaturas afetas à recolha seletiva 

1.581 Ecopontos 

15 Ecocentros 

3 Estações de transferência 

35 Viaturas afetas à recolha 

Fonte: ERSAR (2018). 

 

No Quadro 4.37 apresentam-se os principais indicadores de qualidade do serviço de 

gestão de resíduos no concelho de Nelas. As principais fragilidades encontram-se 

genericamente na acessibilidade do serviço de recolha seletiva, com poucos 

contentores disponíveis a menos de 200 m dos alojamentos, e ao nível da lavagem 

dos contentores. Acresce ainda, ao nível do sistema “em alta”, a baixa 

acessibilidade física do serviço, a baixa percentagem de resíduos sujeitos a 

valorização orgânica e a alta utilização de recursos energéticos. 

 

Destaca-se ainda nos dois níveis de gestão, a baixa percentagem de reciclagem de 

resíduos. 

 

Quadro 4.37 – Avaliação da qualidade do serviço prestado em 2018 e respetivo valor de referência. 

 Ecobeirão AMRPB 

Acessibilidade física do serviço (%) 
63 

[80; 100] 

84 

[80; 100] 

Acessibilidade do serviço de recolha seletiva (%) 
39,7 

[60; 100] 

39,3 

[60; 100] 

Acessibilidade económica do serviço (%) 
0,18 

[0; 0,25] 

0,15 

[0; 0,50] 

Lavagem de contentores (-) 
0,0 

[1,5; 4,0[ 

3,8 

[6,0; 24,0[ 

Reciclagem de resíduos de recolha seletiva (%) 
90 

(>100) 

92 

(>100) 

Reciclagem de resíduos de recolha indiferenciada (%) 
3,6% 

(≥5) 
NA 

Valorização orgânica (%) 
14 

(≥55) 
NA 

Capacidade de encaixe de aterro disponível (meses) 
18 

(≥24) 
NA 

Utilização de recursos energéticos 
15 kWh/t 

(≤6) 

4,8 tep/103t 

[0, 6,5] 

Qualidade dos lixiviados após tratamento (%) 
90 

[95; 100] 
NA 

Emissão de gases com efeito de estufa (kg CO2/t) 

41 

[0; 60] 

(recolha seletiva) 

14 

[0; 15] 

(recolha 

indiferenciada) 

Nota: NA – não aplicável. Fonte: ERSAR (2019). 
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Na área do projeto existem depósitos ilegais de resíduos (Fotografia 4.19 a 

Fotografia 4.21), apesar da existência de várias placas informativas sobre a 

proibição de depósito de resíduos. 

 

 

Fotografia 4.19 – Depósitos ilegais de resíduos (de construção e demolição) na Zona Poente do projeto. 

 

Fotografia 4.20 – Depósito ilegal de resíduos de construção e demolição na Zona Nascente do projeto, junto da 

subestação. 

 

Fotografia 4.21 – Placas informativas da proibição de depósito de resíduos na área do projeto (Zona Poente). 

 

Nos arruamentos da ZIN existem contentores para depósito de resíduos urbanos 

(Fotografias 4.22). 



 
 

Câmara Municipal de Nelas  18/12/2019 Caracterização da situação de referência 

 

4-85

Fotografia 4.22 – Contentores de depósito de resíduos urbanos indiferenciados e seletivos junto à entrada de 

unidades industriais existentes na ZIN. 

 

Relativamente aos resíduos industriais, a recolha e gestão é efetuada por empresas 

licenciadas que operam em todo o país. 

 

 

4.11. Património arqueológico 

 

4.11.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

A caracterização do património arqueológico foi efetuada com vista à identificação 

dos elementos patrimoniais relevantes. 

 

O objetivo ambiental para o património arqueológico é a salvaguarda de eventuais 

elementos patrimoniais. 

 

4.11.2. Metodologia 

o ano de 2017 foi executado, um estudo de Caracterização de Atual Situação de 

Referência - Descritor Património20, para integrar o Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) relativo a este mesmo projeto. No entanto, o EIA não foi submetido a 

Avaliação de Impacte Ambiental por parte do proponente, tendo que a Câmara 

Municipal de Nelas reformulado o projeto. Assim, como existem diferenças de área 

de estudo, foi submetido um novo pedido de trabalhos arqueológicos (PATA), para 

avaliar e prospetar a nova área de projeto. 

 

Os trabalhos foram devidamente autorizados pela Direção Geral do Património 

Cultural, pela Inf. N.º: S- 2019/ 508182 (C.S: 1395644) de 21 de novembro de 201921. 

 

                                                 
20 O Relatório Final do estudo teve parecer Favorável pelo Ofício n.º S-2018/ 1892 (C.S: 1283587) de 2 de agosto de 2018. 
Proc. N.º DRC/2017/18-09/295/RTA- FINAL/6418 (C.S: 166248). 
21 Referente ao Prpcc. N.º DRC/ 2017/ 18-09/295/ PATA/ 14156 (C.S: 1966885). 
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Como trabalho inicial, foi realizada uma procura de dados nos sites de pesquisa de 

Património como o SIPA - Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, o 

Portal do Arqueólogo, bem como o Plano Diretor Municipal de Nelas.  

 

Dado o raio de intervenção ser muito extenso, foi realizada uma prospeção nos 

espaços a afetar pelos trabalhos de loteamento e construção de infraestruturas, 

bem como a rede viária, restringindo-se dessa forma a Área de Estudo (AE) ao 

terreno de implantação do projeto de Ampliação da Zona Industrial de Nelas (ZIN) 

definida como a Área de Incidência Direta do Projeto. 

 

Como Área de Incidência Indireta do Projeto, considerou-se o espaço na envolvente 

à Área de Estudo, nomeadamente as áreas correspondentes às freguesias de 

Senhorim, Vilar Seco e Nelas. 

 

O procedimento de estudo e prospeção encontra-se ao abrigo da Lei de Bases do 

Património Cultural (Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro) onde se encontra 

consagrado o “Dever de preservação, defesa e valorização do património cultural” 

(artigo 11º) e a sua classificação e inventariação como formas de proteção (art. 16º). 

Está ainda de acordo com o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei 

n.º 164/2014, de 4 de novembro), onde é explícito que estes detêm um caráter 

preventivo, devendo ser realizados «[…] no âmbito de trabalhos de minimização de 

impactes devidos a empreendimentos públicos ou privados, em meio rural, urbano 

ou subaquáticos» (artigo 3º do Anexo I do referido decreto–lei, categoria C). 

Fundamenta-se ainda nas disposições conjugadas nos artigos 74º a 79º da Lei 

n.º 107/2001, de 8 de setembro; Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro; 

alínea i) do n.º 3, do art.º 2, do Decreto-Lei n.º 114/2012, de 25 de maio. 

 

O trabalho de campo foi realizado por prospeção sistemática nas áreas a intervir, 

acima referidas. Este procedimento consiste na observação direta do terreno, que 

deverá ser percorrido de forma sistemática, seguindo o método field walking, 

auxiliado pela leitura da Carta Militar (escala 1:25.000), folhas n.º 189 e 200 e pela 

fotografia aérea Google Satellite (2018). 

 

As Ocorrências Patrimoniais identificadas são classificadas de acordo com o seguinte 

critério:  

- O potencial científico determina as características de cada sítio, avaliando a 

atividade/ área a que respeita e em que medida podem contribuir para o melhor 

conhecimento da mesma. 

- O potencial patrimonial qualifica os elementos pelo seu valor arquitetónico e 

social e pela sua funcionalidade enquanto elementos inseridos em comunidades e 

em paisagens. 

- No que respeita ao estado de conservação, pretende-se classificar as condições 

físicas em que se acham os elementos. 
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Estes três critérios foram somados como forma de atribuição da valoração 

patrimonial de cada sítio, resultando uma escala de 3 a 9, atribuindo-se uma 

valoração patrimonial reduzida quando a classificação está compreendida no 

intervalo 3 a 4, uma classificação média com os valores 5 e 6, elevada com os 

valores 7 e 8 e muito elevada com o valor 9. 

 

4.11.3. Caracterização de base 

 

A história do concelho de Nelas remonta, pelo menos, ao período Neolítico, com 

expressão na cultura Megalítica que se desenvolve entre 5000 e 3000 a.C. Esta 

arquitetura erigida com fins religiosos e construída por blocos de pedra, pode ser 

encontrada nos monumentos megalíticos da Orca de Pramelas em Canas de Senhorim 

e do Outeiro do Roque na Lapa do Lobo. Também é possível encontrar os habitats 

destes povos, que se localizam na vertente norte do vale do rio Mondego, como o 

Penedo da Penha, a Quinta do Soito e a Orca do Folhadal (Eusébio e Marques, 2005).  

 

No que concerne à época da romanização, apesar dos numerosos vestígios 

arqueológicos inventariados em toda a área do interflúvio Dão–Mondego, não se 

conhece com profundidade a evolução do povoamento romano, sobretudo por falta 

de escavações arqueológicas em número suficiente. As estações romanas conhecidas 

no concelho de Nelas concentram-se fundamentalmente em torno de três 

localidades: Santar, Senhorim e Canas de Senhorim. Também se encontram vestígios 

arqueológicos deste período próximo de Moreira de Cima, em Vilar Seco e a sul de 

Nelas (Eusébio e Marques, 2005). 

 

Durante os séculos IV e VIII, o território que constitui o concelho de Nelas não só 

permaneceu na dependência político-administrativa de Viseu, como também 

integrou a nova diocese criada em finais do império ou nos primeiros tempos do 

reino suevo (Séc. V/VI). No entanto, este período ainda permanece muito mal 

conhecido no que diz respeito à evolução do povoamento e às características que 

ele assumiu no âmbito regional. Em Nelas, não se conhece qualquer vestígio 

arqueológico ou artístico da época sueva ou visigótica. O mesmo se pode referir aos 

vestígios da cultura material muçulmana, embora Viseu tenha sido capital de uma 

das unidades administrativas em que os muçulmanos dividiram território 

conquistado, designada de Kura (citado por Eusébio e Marques, 2005).  

 

Durante o longo processo de reconquista da Península Ibérica aos muçulmanos, com 

o decurso de fases de conquista e outros de recuo e, aproveitando a divisão do lado 

muçulmano, Fernando Magno empreendeu diversos ataques à taifa de Badajoz, 

tendo conquistado, entre outros, em 1058 o castelo de Viseu. Durante os séculos XI 

e XII, são criadas na área da velha civitate viseense as novas Terras de Viseu, de 

Lafões, de Penafiel de Covas, de Santa Cruz, de Besteiros, de Zurara e de Senhorim. 
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O castelo que encabeçava a Terra de Senhorim, encontrava-se localizado num 

pequeno esporão, na margem esquerda do rio do Castelo, a sul da Quinta dos 

Moinhos (Senhorim). Seria um castelo com uma área muito reduzida. Deste período 

histórico, são muito comuns em todo o concelho as sepulturas escavadas na rocha, 

tal como na Quinta da Cagunça, Várzea, em Senhorim e Vilar Seco (Eusébio e 

Marques, 2005).  

 

A partir das Inquirições mandadas realizar em 1258 por D. Afonso III, pode-se 

constatar que o território do concelho de Nelas já apresentava um povoamento cuja 

estrutura poucas alterações viria a sofrer até aos nossos dias, apesar das vicissitudes 

inerentes às várias reformas político-administrativas ocorridas ao longo do tempo, 

como a extinção da Terra de Senhorim, a criação dos concelhos da Aguiera, de 

Canas e de Senhorim por carta do Foral de El-Rei D. Manuel em 1514 e a criação do 

concelho de Nelas em 1852. Com uma população maioritariamente constituída por 

camponeses, é comum encontrar vestígios de lagares ou lagaretas, escavadas na 

rocha, que remontam à idade média, um pouco por todo o concelho, como a 

Lagareta de Corga, em Vilar Seco e a Lagareta da Igreja, em Senhorim (Idem, 

Ibidem: 68-74). Os exemplares de moinhos de rodízio que hoje se conhecem, terão 

sido construídos entre os séculos XVIII e XIX, como por exemplo o moinho da Quinta 

dos Moinhos, em Senhorim. 

 

Da arquitetura religiosa, a maioria das igrejas e capelas do concelho são 

reedificações executadas nos séculos XVII e XVIII de edifícios mais antigos, como por 

exemplo a Igreja de S. Pedro, em Santar, e a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, 

em Senhorim. São frequentes as edificações posteriores à idade média, como a 

Igreja de Nossa Senhora da Expectação ou da Esperança, em Vilar Seco, ou Igreja de 

Nossa Senhora da Conceição, em Nelas. 

 

Um pouco por todo o concelho são frequentes as casas Solarengas ou senhoriais, 

construídas entre os séculos XVI e XVIII. Destacam-se a Casa de Tavares, localizada 

no centro de Nelas, e o Paço dos Cunhas, em Santar. 

 

O concelho de Nelas conheceu um forte crescimento durante todo o Séc. XX, o que 

contribuiu a sua privilegiada situação geográfica, no cruzamento das estradas, que 

da fronteira conduz ao litoral e de Viseu liga à Serra da Estrela, e também da 

passagem do caminho de ferro. Desta forma, assumiu a primazia industrial no 

distrito de Viseu. Primeiro, com os Fornos Elétricos e as Minas da Urgeiriça, em 

Canas de Senhorim, na atualidade, após a decadência daquelas empresas, com o 

surto de industrialização de Nelas. 

 

A freguesia de Senhorim situa-se a nascente e a cerca de 3 km do concelho de Nelas 

e terá sido sede de concelho há cerca de 800 anos atrás. Pelo foral de D. Afonso I, 

em 1140, foi constituído concelho e pelo decreto de 9 de dezembro de 1852 foi 
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extinto e integrado no atual concelho de Nelas. Enquanto sede de concelho, 

englobava as atuais freguesias de Santar, Vilar Seco, Nelas e Senhorim. Aqui tinha 

residência o senhor donatário do concelho, aquele a quem eram pagas as rendas 

pela atividade económica concelhia, consignadas nos forais (Vaz, 2008). 

 

Na freguesia de Senhorim são merecedores de destaque os seguintes elementos 

arqueológicos e arquitetónicos, ainda que nenhum deles se encontre na Área de 

Estudo: 

- Solar dos Senas (Séc. XVI); 

- Capela de Nossa Sra. Do Viso de Senhorim (Sécs. XVII/ XVIII); 

- Igreja de Nossa Sra. Da Assunção (Sécs. XIII/XVIII). CNS: 27961; 

- Capela de Santo António; 

- Cruzeiro; 

- Casa Paroquial do Passal; 

- Capela de S. José; 

- Quinta da Chamusca; 

- Cruzeiro das Carvalhas; 

- A do Eiro/Adoeiro. Sepultura escavada na rocha. Arte rupestre. CNS: 15703; 

- Adelinha. Casal Sandinho. Sepultura escavada na rocha. Alta Idade Média- 

CNS:27958; 

- Fonte do Alcaide. Anta - CNS:846; 

- Igreja Matriz de Senhorim. Vestígios diversos (romano, idade média) - CNS:27961; 

- Murganho 1. Estação de ar livre. Calcolítico - CNS: 278; 

- Murganho 2. Povoado Calcolítico - CNS: 831; 

- Orca da Carvalhinha. Anta - CNS: 1384; 

- Orca do Pinhal dos Amiais. Anta - CNS: 15837; 

- Palheiros. Anta - CNS: 843/1327; 

- Ponte da Igreja. Achado isolado. Romano - CNS:5234; 

- Quinta da Cagunça. Necrópole da Alta idade média - CNS: 27959; 

- Terra do Fidalgo. Vestígios diversos. Romano - CNS:5235; 

- Torre do Castelo. Fortificação Alta Idade Média - CNS:5518; 

- Vale do Côvo. Sepultura escavada na rocha - CNS:27953; 

- Vale de Ôrigo. Achados isolados indeterminados - CNS:5498; 

- Vila Ruiva. Achados isolados. Indeterminado - CNS:1329; 

- Várzea. Sepultura escava na rocha. Alta Idade Média - CNS: 27955. 

 

A freguesia de Vilar Seco dista cerca de 4 km da sede do concelho de Nelas. Os 

inúmeros vestígios pré-históricos existentes nesta freguesia comprovam a sua 

antiguidade. O primeiro documento escrito que se conhece data do ano de 1100, 

época em que Pedro Dias e sua mulher doaram duas casas em testamento ao 

Mosteiro de Pedroso. Segundo José Pinto Loureiro, existe o relato de que desde 

meados do séc. XIII até à época liberal, a cabeça do território de Senhorim se 

encontrava em Vilar Seco. A terra era um curato do abade de Santar e sede 
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administrativa do concelho de Senhorim, com casa de audiência, cadeia e 

pelourinho. Nas Inquirições de 1258 é referido que a sede do concelho de Senhorim 

era em Vilar Seco. Nos censos de 1527 faz-se a mesma referência. Durante os 

séculos XVII, XVIII e primeira metade do séc. XIX, existia em Vilar Seco casa da 

Câmara, pelourinho, roda dos expostos e cadeia, tendo esta conservando-se alguns 

anos depois de extinto o concelho de Senhorim (Vaz, 2008). 

 

Na freguesia de Vilar Seco são merecedores de destaque os seguintes elementos 

arqueológicos e arquitetónicos, ainda que nenhum deles se encontre na Área de 

Estudo: 

- Igreja Paroquial de Vilar Seco/ Igreja de Nossa Sra. Da Esperança (Séc.XIII ?/ 

Séc. XVII); 

- Solar dos Condes de Prime (Casa das Condessinhas de Vilar Seco)- (Séc. XVIII); 

- Solar dos Albuquerques (Séc. XVII/ Séc. XVIII); 

- Solar da Família Ponces de Carvalho (Séc. XVIII); 

- Pelourinho de Vilar Seco. (reconstituição do monumento medieval - Séc. XX). IIP, 

Dec. N.º 23 122, DG 2 31 de outubro 1933; 

- Campa dos Mouros. Sepulturas época medieval - CNS:24713; 

- Estacas. Sepultura escavada na rocha. Idade Média - CNS:15001; 

- Francelha. Sepulturas escavadas na rocha. Idade Média - CNS: 15046; 

- Gandra. Túmulo. Indeterminado - CNS:19346; 

- Vilar Seco. Vestígios isolados. Romano - CNS:1257; 

- Prado. Sepulturas escavadas na rocha. Medieval - CNS:12645; 

- Quinta do Serrado. Sepulturas escavadas na rocha. Romano - CNS:27919. 

 

A freguesia/vila de Nelas é sede de município com o mesmo nome. Nasceu das 

reformas liberais do séc. XIX (1852), tendo reunido os anteriores concelhos de 

Senhorim (com sede em Vilar Seco) e Canas de Senhorim.  

 

Na freguesia de Nelas são merecedores de destaque os seguintes elementos 

arqueológicos e arquitetónicos, ainda que nenhum deles se encontre na Área de 

Estudo: 

- Capela de Nossa Sra. Da Tosse (Séc. XVIII); 

- Igreja de Nossa Sra. Da Conceição (Séc. XVII); 

- Casa dos Tavares (Séc. XVI/XIX). Imóvel de Interesse Municipal, pelo Dec. 

N.º129/77, DR., 1ª Série, n.º 226 de 29 de setembro de 1977; 

- Pelourinho do Folhadal (Séc. XVII) Imóvel de Interesse Público, pelo Dec. 

N.º 23/122, DG, 1ª Série, n.º 231 de 11 de outubro de 1993; 

- Casa dos Rosados (Séc. XVIII); 

- Termas das Caldas de Felgueiras (Séc. XVIII); 

- Fontainhas (Folhadal). Sepulturas escavas na rocha. Alta Idade Média - 

CNS:27974; 

- Moledo. Vestígios diversos. Romano e Medieval - CNS:5223; 
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- Moledinhos. Achados isolados de cronologia romana - CNS:5233; 

- Orca do Folhadal. Mamoa do neolítico - CNS:11631; 

- Rua do Pombal (Folhadal). Sepultura escavada na rocha. Alta Idade Média - 

CNS:27972. 

 

No Anexo VIII apresenta-se a localização dos elementos arqueológicos e 

arquitetónicos inventariados. 

 

A Área de Estudo abrangeu quatro zonas, onde se procedeu aos trabalhos de 

prospeção: 

- Zona 1 - área de implantação da nova via de ligação à variante Eng.º Luís 

Almeida; 

- Zona 2 - área a oeste da ZIN existente; 

- Zona 3 - área a norte da ZIN existente. 

- Zona 4 – área a este da ZIN existente. 

 

Na envolvente à ZIN predomina a ocupação florestal, com povoamentos mistos, 

pouco densos, de pinheiro e de eucalipto. A oeste existem alguns terrenos agrícolas, 

bem como nas zonas a norte e este da AE.  

 

Os trabalhos de prospeção iniciaram-se na Zona 1 (Figura 4.21). O troço da nova via 

irá coincidir em cerca de 500 m com a via já existente, que se encontra rodeada a 

sul por campos de cultivo e espaços florestais. A outra parte do percurso, mais a 

sudoeste e sul, passará por uma zona de bosque, composto essencialmente por 

pinheiros e eucaliptos e densa vegetação, pontuando à superfície alguns 

afloramentos rochosos. 

 

A prospeção da área de implantação da via na área ocupada por pinheiros e 

eucaliptos resultou numa visibilidade nula, não sendo possível a observação integral 

do solo (ver figura das visibilidades no Anexo VIII). 
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Figura 4.21 - Identificação da Zona 1 na Área de Estudo. 

 

Na Zona 2 (Figura 4.22), o terreno mais a sul parece ter sido recentemente 

desaterrado. No entanto, já possui vegetação em crescimento. A visibilidade do solo 

revelou-se boa e não foi detetado nenhum tipo de vestígios arqueológicos. Na área 

mais central desta zona, observa-se um espaço de lameiro, onde a vegetação se 

apresenta rasteira. Entre este lameiro e a área mais a sul, observou-se uma zona de 

bosque, onde a vegetação se apresenta rasteira, mas densa. A prospeção neste local 

resultou numa visibilidade nula do terreno. Na área mais a norte, ocorreu 

revolvimento dos solos, para o que parece ter sido um arranjo para executar uma 

pista de desportos motorizados. Observou-se, também, uma grande escavação, que 

parece ter sido executada recentemente, com o objetivo de descarga de água. 

Pontuam os afloramentos graníticos de grande dimensão à superfície. Ainda a norte 

(espaço a este da zona 2), de forma paralela à estrada existente, observa-se uma 

parcela de terreno aterrada à cota da dita estrada. 

 

A prospeção neste local, nomeadamente entre o lameiro existente e a zona mais a 

sul revelou um espaço de bosque, onde a vegetação se apresenta rasteira mas 

densa. A prospeção neste local resultou numa visibilidade nula do terreno (ver figura 

das visibilidades no Anexo VIII). 
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Figura 4.22 - Identificação da Zona 2 na Área de Estudo. 

 

Na Zona 3, imediatamente a norte da Subestação Elétrica existente, ocorre uma 

área que serve de vazadouro de entulhos de construção. Todo o restante espaço 

sofreu recentemente um incêndio, permitindo um visibilidade boa do solo. Contudo, 

em grande parte do espaço, principalmente a este, é frequente a observação do 

afloramento rochoso à superfície. A vegetação no espaço junto a uma ribeira, que se 

encontrava quase seca, é muito densa, o que resultou numa visibilidade nula do solo 

(ver figura das visibilidades no Anexo VIII). 
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Figura 4.23 - Identificação da Zona 3 na Área de Estudo. 

 

A Zona 4 caracteriza-se por ser uma área que já foi objeto de ações de aterro e 

escavação. Observa-se, no centro desta área, um caminho toscamente aberto, de 

pouca profundidade. O seu trajeto parece coincidir com a via projetada para o 

espaço central desta zona. A oeste deste caminho, observa-se uma área com 

vegetação rasteira ou nula, pontuada por afloramento rochoso, de características 

graníticas. Em alguns pontos terá sido objeto de escavação. Observa-se uma linha de 

água com orientação oeste–este.  

 

Do lado este do caminho, a vegetação é arbustiva e muito densa, também associada 

a uma linha de água, principalmente mais a norte do espaço, não possibilitando a 

observação do solo (ver figura das visibilidades no Anexo VIII). Observam-se alguns 

afloramentos graníticos e ruínas de pequenos edifícios que poderão ter servido de 

apoio à agricultura. O topónimo deste local - “Quinta do Cagunço”, orienta para a 

existência de uma quinta.  
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Figura 4.24 - Identificação da Zona 4 na Área de Estudo. 

 

No Anexo VIII apresenta-se o registo fotográfico das zonas que compõem a Área de 

Estudo. 

 

Durante os trabalhos de prospeção da AE, foram observadas três Ocorrências 

Patrimoniais, cuja localização se apresenta na Figura 4.25. 
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Figura 4.25 – Localização das ocorrências patrimoniais observadas na área de implantação do projeto. 

 

A OP1 – Ruínas de Edifício localiza-se no espaço este da AE (Zona Nascente do 

projeto) e trata-se das ruínas de um pequeno edifício com pátio, térreo, que terá 

possuído telhado de duas águas e que se encontrava colapsado.  
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Fotografia 4.23 – OP1: Perspetiva de sul (SE-NO). 

 

 

Fotografia 4.24 - OP1: Perspetiva de norte (N-S).  
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Fotografia 4.25 - OP1: Pormenor do derrube da parede norte do pátio (N-S).  

 

A OP2 – Possível Lagareta também de localiza no espaço este da AE (Zona Nascente 

do projeto) e encontra-se afastada cerca de 5 m para noroeste da OP1. Trata-se de 

um afloramento rochoso onde se observa uma estrutura em negativo de forma 

circular com 20 cm de diâmetro, que tem um canal de 25 cm de comprimento. Esta 

estrutura em negativo localizava-se na extremidade NO do afloramento. Poderá 

corresponder a uma pequena lagareta, no entanto não foi possível perceber se o 

afloramento apresentava mais estruturas em negativo, pois apresentava-se com 

musgo e outra vegetação rasteira. 
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Fotografia 4.26 - OP2: Perspetiva. 

 

 

Fotografia 4.27 - OP2: Perspetiva do afloramento onde foi observada a Ocorrência Patrimonial (O-E). 
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Fotografia 4.28 - OP2: Extremidade noroeste do afloramento rochoso (SE-NO). 

 

A OP3 – Edifício em Ruínas situa-se no espaço este da AE (Zona Nascente do 

projeto), mas localizado na vertente a norte. Trata-se de um edifício em ruínas 

quadrangular, ao qual não foi possível aceder por se encontrar envolvido por 

vegetação arbustiva muito densa. 

 

 

Fotografia 4.29 - OP3: Perspetiva de sudeste (SE-NO). 
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Fotografia 4.30 - OP3: Perspetiva de sul (S-N). 

 

Foi elaborada uma Ficha do Sítio que se encontra no Anexo VIII, assim como as fichas 

das ocorrências patrimoniais. 

 

Avaliação do Valor Patrimonial 

De acordo com os critérios definidos na metodologia, as Ocorrências Patrimoniais 

identificadas apresentam um valor patrimonial conforme apresentado no 

Quadro 4.38. 

 

Quadro 4.38 – Valor patrimonial dos elementos identificados na área de estudo. 

Ocorrência 
Potencial 

Científico 

Potencial 

Patrimonial 

Estado de 

Conservação 
Total 

Valor 

Patrimonial 

OP1 – Ruínas de edifício 1 2 1 4 Reduzida 

OP2 – Possível Lagareta 2 2 3 7 Elevada 

OP3 – Edifício em ruínas 1 2 1 4 Reduzida 

Legenda: 
Potencial Científico: Elevado – 3 Médio – 2 Reduzido – 1  
Potencial Patrimonial: Elevado – 3 Médio – 2 Reduzido – 1  
Estado de conservação: Bom – 3 Razoável – 2 Mau – 1  
Valor Patrimonial: Reduzido – 3 a 4 Médio – 5 a 6 Elevado – 7 a 8 Muito elevado – 9 
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4.12. Socioeconomia 

 

4.12.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização socioeconómica da zona de influência do projeto, foram 

considerados os seguintes aspetos: 

- População. 

- Evolução e estrutura da população ativa. 

- Estrutura da atividade económica. 

- Atividades no local e envolvente. 

 

O objetivo ambiental é melhorar as condições sociais e económicas na área de 

influência do projeto. 

 

4.12.2. Metodologia 

 

Atendendo às características do projeto e à sua inserção geográfica, considera-se 

relevante a potencial interferência com os aspetos populacionais, a alteração de 

utilização dos espaços envolventes e a influência na economia local. Assim, foram 

recolhidos os dados estatísticos do concelho de Nelas e da sub-região de Viseu e Dão 

Lafões22 recorrendo ao Instituto Nacional de Estatística (INE). O último momento 

censitário ocorreu antes da última revisão administrativa, pelo que os dados são 

apresentados em conjunto ou em separado, consoante a data da informação. 

 

A informação foi tratada com o objetivo de efetuar um enquadramento relevante 

para a caracterização do meio socioeconómico suscetível de sofrer alteração, 

decorrente da implementação do projeto. 

 

4.12.3. Caracterização de base 

 

4.12.3.1. População 

 

O concelho de Nelas apresentava, em 2011, uma massa demográfica de 

14.037 habitantes, o que representava 5,1% da população da sub-Região de Dão 

Lafões, onde se insere. 

 

Relativamente à dinâmica demográfica, verifica-se que entre 2001 e 2011 o 

concelho de Nelas apresentou uma ligeira diminuição da população residente, tal 

como a sub-região cuja população diminuiu de forma mais significativa 

                                                 
22 Em 2013, ocorreu uma alteração das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, tendo a sub-região (NUT III) Dão-
Lafões, onde se insere a área do projeto, passado a designar-se Região de Viseu e Dão Lafões, e a incluir os concelhos de 
Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba 
Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela. Esta alteração consistiu na exclusão do 
concelho de Mortágua desta sub-região (INE, 2019). 
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(Quadro 4.39). Esta tendência agravou-se entre o Censos de 2011 e a projeção de 

2018, com um decréscimo populacional superior a 7% em Nelas. 

 

Quadro 4.39 – Evolução da população residente. 

 
População residente (hab) Variação (%) Densidade populacional 

2018 (hab./km²) 2001 2011 2018 2001/2011 2011/2018

Região Centro 2.348.397 2.327.580 2.216.569 -0,89 -4,77 78,6 

Sub-região de Dão-

Lafões 
286.313 277.216 252.220 -3,18 -9,02 77,9 

Nelas 14.283 14.037 13.030 -1,72 -7,17 103,7 

Fonte: INE (2002 e 2012); INE (2019) - Estatísticas Territoriais. 

 

No concelho de Nelas, as freguesias onde se localiza o projeto apresentam um 

efetivo populacional reduzido, com exceção da sede concelhia. Da mesma forma, as 

freguesias de Senhorim e Vilar Seco apresentam uma densidade populacional muito 

reduzida, ao passo que a freguesia de Nelas apresenta uma densidade populacional 

superior ao valor concelhio (Quadro 4.40). À exceção da sede concelhia, estas 

freguesias registaram uma diminuição acentuada da população entre momentos 

censitários. 

 

Quadro 4.40 - Variação da população residente por freguesia. 

Freguesia 
População residente 

2011 (hab) 

Variação 2001 e 2011 

(%) 

Densidade 2011 

(hab./km2) 

Nelas 4.702 +15,4 217,4 

Senhorim 1.156 -20,4 36,9 

Vilar Seco 745 -15,4 73,4 

Fonte: INE (2002 e 2012). 

 

No que respeita à estrutura etária da população residente (Quadro 4.41), verifica-se 

que a classe que mais cresce corresponde à população sénior (>65 anos) e a que 

mais regride é a da população jovem (15-24 anos), refletindo-se num índice de 

envelhecimento muito elevado (178,6% em 2011), que se situa acima da média 

regional e sub-regional (163,4% e 169,5%, respetivamente). 

 

Quadro 4.41 – Estrutura etária da população residente no concelho de Nelas. 

 0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos >65 anos 

2011 13,7% 9,6% 52,2% 24,5% 

Variação 2001/2011 -5,7% -36,1% +1,5% +17,9% 

Fonte: INE (2002 e 2012). 

 

Outros indicadores socio-populacionais na área do projeto evidenciam uma situação 

de desqualificação deste território (Quadro 4.42). 
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Quadro 4.42 - Indicadores socio-populacionais nas unidades territoriais onde se insere o projeto. 

 
Beneficiários 

do RSI (2018)

Desempregados 

(setembro 2019) 

Médicos por 

1.000 hab (2018) 

Taxa de escolarização 

secundária (2017/2018) 

Região Centro 42.493 42.188 4,9 120,8 

Sub-Região de 

Viseu e Dão 

Lafões 

6.008 7.653 4,2 120,5 

Nelas 307 356 2,6 82,7 

Fonte: INE (2012 e 2019) e IEFP (2019). 

 

4.12.3.2. Evolução e estrutura da população ativa 

 

No que diz respeito à população ativa (Figura 4.26), verifica-se que no concelho de 

Nelas o setor secundário está em maioria, seguindo-se o setor terciário económico. 
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35,0%
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45,0%

Sector primário Sector secundário Sector terciário (social) Sector terciário 
(económico)

Centro Sub-região de Viseu e Dão Lafões Concelho de Nelas
 

Fonte: INE (2012). 

Figura 4.26 – População residente ativa empregada segundo os setores de atividade, em 2011. 

 

No que respeita à taxa de atividade, verifica-se que o concelho de Nelas apresenta 

cerca de 41% da população envolvida numa atividade económica (46,8% homens e 

35,6% mulheres), valor este abaixo das unidades territoriais onde se insere. As 

freguesias onde se localiza o projeto apresentam uma taxa de atividade inferior à 

média concelhia, com exceção da sede do concelho cuja taxa de atividade é 

superior à média das restantes unidades territoriais. A freguesia de Nelas apresenta 

a maior taxa de atividade de mulheres. 
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Quadro 4.43 – População ativa e taxa de atividade em 2011. 

 
População ativa (N.º) Taxa de atividade (%) 

Total H M Total H M 

Região Centro 1.056.225 553.200 503.025 45,4 49,8 41,4 

Sub-região de Viseu e Dão 

Lafões 
118.257 63.316 54.941 42,7 48,1 37,7 

Concelho de Nelas 5.746 3.123 2.623 40,9 46,8 35,6 

 Nelas 2.140 1.111 1.029 45,5 49,1 42,2 

 Senhorim 398 219 179 34,4 42,5 27,9 

 Vilar Seco 293 179 114 39,3 48,3 30,5 

Fonte: INE (2012). 

 

A comparação da evolução de taxa de atividade e de população residente mostra 

que a população ativa diminuiu consideravelmente entre os últimos momentos 

censitários (-3,8%), mas não à custa da redução da população, uma vez que esta 

diminuiu ligeiramente (-1,7%). A diminuição da população ativa no concelho de 

Nelas terá ficado a dever-se ao envelhecimento da população (Quadro 4.44). 

 

Quadro 4.44 – Variação da população ativa e da população residente. 

 
Variação da população ativa 

(2001-2011) 

Variação da população 

residente (2001-2011) 

Região Centro -1,1% -0,9% 

Sub-região de Viseu e Dão Lafões -2,0% -3,2% 

Concelho de Nelas -3,8% -1,7% 

Fonte: INE (2002 e 2012). 

 

4.12.3.3. Estrutura da atividade económica 

 

A análise do número de empresas segundo a CAE-REV3, em 2017 (Quadro 1 no 

Anexo IX), permite constatar que no concelho de Nelas existe um maior número de 

empresas no setor da “Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca” (A), 

seguido do setor do “Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 

automóveis e motociclos” (G). 

 

Relativamente ao pessoal ao serviço das empresas (Quadro 2 do Anexo IX), no 

concelho de Nelas, a “Indústria transformadora” (C) emprega quase metade da 

população (43,4%), seguido do setor do “Comércio por grosso e a retalho; reparação 

de veículos automóveis e motociclos” (G; 13,4%). 

 

A análise do volume de negócios (Quadro 3 do Anexo IX) indica que a “Indústria 

transformadora” (C) foi capaz de gerar 74,5% dos rendimentos do concelho em 2017, 

sendo o “comércio por grosso e a retalho e reparação de veículos automóveis e 

motociclos” (G) o segundo setor com maiores rendimentos gerados (13,4%). 
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O valor acrescentado bruto no concelho de Nelas (Quadro 4 do Anexo IX) segue a 

mesma tendência que o indicador anterior, mas com um peso menor do 

“comércio (…)” (G), fazendo aproximar-se os setores da “construção” (F) e das 

“atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares” (M). 

 

4.12.3.4. Atividades no local e na envolvente 

 

Construções e núcleos populacionais 

A área do projeto engloba a Zona Industrial de Nelas existente, é por isso um 

território caracterizado por uma ocupação industrial. Na envolvente próxima 

ocorrem alguns edifícios de habitação unifamiliar, encontrando-se o mais próximo a 

cerca de 22 m da via proposta de ligação à variante Eng.º Luís Almeida e uma 

habitação unifamiliar a 35 m a noroeste do lote P16. Regista-se ainda a existência 

de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas que se localiza a cerca de 67 m a 

sudoeste do lote P18. 

 

O centro da vila de Nelas localiza-se a sudoeste, a cerca de 1,3 km em linha reta. 

 

Turismo 

Na área do projeto não existem empreendimentos turísticos, nem alojamentos 

locais. Nas freguesias onde se insere o projeto existem 7 empreendimentos turísticos 

e 8 unidades de alojamento local (SIGTUR, 2019). O estabelecimento mais próximo 

corresponde a um hotel com 75 unidades de alojamento e uma capacidade para 

147 utentes, que se localiza a 420 m a sul da via proposta de ligação à variante 

Eng.º Luís Almeida. 

 

Equipamentos 

Na área do projeto não existem equipamentos de utilização coletiva. O equipamento 

mais próximo corresponde a uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, que se 

localiza a cerca de 67 m a sudoeste do lote P18. Esta residência possui uma 

capacidade para 51 utentes, contando em março de 2019 com 8 utentes presentes23. 

Para além deste, os equipamentos mais próximos localizam-se na vila de Nelas. 

 

4.12.3.5. Saúde humana 

 

O concelho de Nelas insere-se no Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) de Dão 

Lafões24. De acordo com o Perfil Local de Saúde 2018, o ACeS de Dão Lafões 

(Quadro 4.45) apresenta um índice de envelhecimento da população em linha com o 

registado na Região de Saúde do Centro (196,2), enquanto a taxa bruta de 

natalidade é ligeiramente inferior (6,9‰). 

                                                 
23 http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisadetalhe.php?cod_area=21&valencia=2107&equip=34231 
24 http://www.arscentro.min-saude.pt/microsites/psaude2018/PeLS2018_A28.htm 
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Quadro 4.45 – Resumo dos principais indicadores de saúde pública no ACeS de Dão Lafões. 

 
Fonte: Perfil Local de Saúde 2018 do ACeS de Dão Lafões. Legenda:  

     

 

A esperança de vida à nascença é semelhante em todas as unidades territoriais 

consideradas (ver Quadro 4.45), quer para homens como para mulheres. No entanto, 

é no ACeS de Dão Lafões que os homens apresentam maior esperança de vida 

(78,6 anos), enquanto as mulheres apenas ultrapassam a média de Portugal 

Continental (84,5 anos). 

 

Os nascimentos em mulheres em idade de risco no ACeS de Dão Lafões (Quadro 4.45) 

são os mais baixos das unidades territoriais onde se insere. 

 

No ACeS de Dão Lafões regista-se o valor mais baixo de taxa de mortalidade infantil, 

mas o valor mais elevado de taxa bruta de mortalidade (Quadro 4.45). 

 

A Unidade de Saúde Familiar (USF) Estrela do Dão, localizada na vila de Nelas, é 

constituída por 5 médicos, 5 enfermeiros e 3 secretários clínicos (BI-CSP25, 2019). 

 

Em outubro de 2019, a estrutura etária dos utentes inscritos na USF Estrela do Dão 

era a que se apresenta na Figura 4.27. Esta informação evidencia o nível de 

envelhecimento da população, onde o índice de dependência de idosos atinge os 

47%, enquanto o índice de dependência de jovens é de 20%. 

 

                                                 
25 Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários, consultado em novembro de 2019: https://bicsp.min-
saude.pt/pt/biufs/2/20022/2180951/Pages/default.aspx 
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Figura 4.27 – Pirâmide etária dos utentes inscritos na USF Estrela do Dão, em outubro de 2019. 

 

Dos utentes inscritos, quase a totalidade têm médico de família. Apenas 7 utentes 

não têm médico de família. Dos utentes inscritos nesta unidade de saúde, 1.743 são 

mulheres em período fértil (15 a 49 anos). 

 

Em 2017, as principais causas de morte no concelho de Nelas foram, por ordem 

decrescente, as doenças do aparelho circulatório e os tumores (neoplasmas) (ver 

Figura 4.28). A seguir a estas, as principais causas de morte foram as doenças do 

aparelho respiratório, as doenças cerebrovasculares e causas externas de lesão e 

envenenamento. No Quadro 4.46 apresenta-se a lista de causas de morte e a data do 

último óbito conhecido, para as quais não foram registados óbitos em 2017. 
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Algumas doenças infecciosas e parasitárias
Tumores (neoplasmas)

Tumores (neoplasmas) malignos
Tumor (neoplasma) maligno do esófago

Tumor (neoplasma) maligno do estômago
Tumor (neoplasma) maligno do cólon

Tumor (neoplasma) maligno (neoplasma) da junção rectossigmoideia, recto, ânus e …
Tumor (neoplasma) maligno do fígado e das vias biliares intra-hepáticas

Tumor (neoplasma) maligno do pâncreas
Tumor (neoplasma) maligno da laringe, da traqueia, dos brônquios e dos pulmões

Melanoma maligno da pele
Tumor (neoplasma) maligno da mama

Tumor (neoplasma) maligno do colo do útero
Tumor (neoplasma) maligno de outras partes e de partes não especificadas do útero

Tumor (neoplasma) maligno do ovário
Tumor (neoplasma) maligno da próstata

Tumor (neoplasma) maligno da bexiga
Tumor (neoplasma) maligno do tecido linfático e hematopoético e tecidos relacionados

Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas

Diabetes mellitus
Transtornos mentais e comportamentais

Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos
Doenças do aparelho circulatório

Doenças isquémicas do coração
Outras doenças cardíacas (excepto transtornos valvulares não-reumáticos e doenças …

Doenças cérebro-vasculares
Doenças do aparelho respiratório

Pneumonia
Doenças crónicas das vias aéreas inferiores

Doenças do aparelho digestivo
Doenças crónicas do fígado

Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo
Doenças do aparelho geniturinário

Doenças do rim e ureter
Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório não …

Outras mortes súbitas de causa desconhecida, mortes sem assistência, outras causas …
Causas externas de lesão e envenenamento

Acidentes
Acidentes de transporte

Quedas acidentais
Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente

Lesões em que se ignora se foram acidental ou intencionalmente infligidas

47

37

38

 
Fonte: Adaptado de INE (2019). 

Figura 4.28 – Óbitos de residentes no concelho de Nelas e respetiva causa de morte em 2017. 

 

Quadro 4.46 – Data do último óbito registado de residentes do concelho de Nelas, de causas não registadas em 

2017. 

Data do último óbito 

Tuberculose 2005 

Infeção meningocócica 2013 

Doenças pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] 2008 

Hepatite viral 2014 (2) 

Tumor (neoplasma) maligno do lábio, cavidade bucal e faringe 2016 

Tumor (neoplasma) maligno do rim, exceto pelve renal 2012 

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool 2005 

Meningites (exceto infeção meningocócica) 
2005 

DC: 2011 e 2008 

Gripe (Influenza) DC: 2014, 2003, 2000 e 1991 

Asma e estado de mal asmático 2016 

Úlcera gástrica, duodenal, péptica de localização não especificada e gastrojejunal 2010 

Doenças da pele e do tecido celular subcutâneo 2016 

Artrites reumatoides e artroses 
1994 

DC: 2014 

Algumas afeções originadas no período perinatal DC: 2009, 2002, 2001 e 1997 

Malformações congénitas, deformidades e anomalias cromossómicas 
2008 

DC:2009 

Malformações congénitas do sistema nervoso DC:2008 

Malformações congénitas do aparelho circulatório 2006 

Síndrome de morte súbita do lactente DC: 2004, 1997 e 1993 

Envenenamento (intoxicação) acidental por drogas, medicamentos e substâncias 

biológicas 

2007 

DC:2014 

Homicídios e lesões provocadas intencionalmente por outras pessoas 2008 (2); DC:2014 

Legenda: (DC) – dados confidenciais; (2) dois óbitos registados no respetivo ano. Nota: As seguintes causas de morte não são registadas 
desde 1991: dependência de drogas (toxicomania); complicações da gravidez, parto e puerpério. Fonte: Adaptado de INE (2019). 
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4.13. Rede viária e tráfego 

 

4.13.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização da rede viária e tráfego na área de influência do projeto foram 

considerados os seguintes aspetos: 

- Características das vias de acesso. 

- Tráfego atual e previsto. 

- Mobilidade e transportes. 

 

O objetivo ambiental é a manutenção dos níveis de serviço compatíveis com as 

condições de circulação previstas. 

 

4.13.2. Metodologia 

 

Atendendo às características do projeto, que envolve a circulação de veículos 

pesados, associados ao transporte de pessoas e produtos finais, importa analisar as 

condições de circulação nas principais vias de acesso, tendo em conta os potenciais 

trajetos utilizados. Assim, foi efetuada a caracterização das principais vias 

potencialmente afetadas pelo projeto.  

 

Foram ainda analisados os dados do Recenseamento de Tráfego de 2005 (EP, 2006) e 

os dados apresentados no Projeto de Execução relativos a 2016, tendo em vista 

definir o padrão atual de fluxos de tráfego e a capacidade de carga da via.  

 

4.13.3. Caracterização de base 

 

Caracterização do acesso 

O acesso à área do projeto, quer à Zona Nascente, como à Zona Poente, é efetuado 

pela EN234, que dá acesso à vila de Nelas, que permite o acesso à autoestrada A25 

através da EN231. Continuando para sul na EN234 é ainda possível aceder à 

autoestrada A35/IC12, que dá acesso a Coimbra pelo IP3 e à parte sul do país (ver 

Figura 3.2). 

 

Tráfego atual e previsto 

Uma vez que o acesso à área do projeto é efetuado pela EN234, foram consideradas 

as contagens realizadas em 2005 no posto de contagem n.º 341 (EP, 2006) situado ao 

km 97,5 da EN234, a nordeste da área do projeto (Figura 4.29). Foram também 

considerados os dados de 2016 descritos no Projeto de Execução da Rede Viária 

(setembro de 2019). 
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Fonte: Adaptado de EP (2006). 

Figura 4.29 – Localização dos postos de contagem no recenseamento de tráfego de 2005. 

 

Em 2005, registou-se um tráfego médio diário anual (TMDA) de 7.623 veículos na 

EN234, correspondendo a 376 uvl/h. Em 2016, verificou-se a passagem de 

7.292 veículos, o que corresponde a 349 uvl/h.  

 

Ao admitir um aumento do volume de tráfego de 4% daqui a 20 anos (cenário 

considerado no Projeto de Execução da Rede Viária, setembro de 2019), verifica-se 

que o valor estimado encontra-se afastado do máximo teórico da capacidade da 

EN234 (Quadro 4.47). 

 

Quadro 4.47 – TMDA na EN234 (km 97,5) em 2005 e em 2016 e a previsão em 2039. 

 2005 2016 
Capacidade teórica 

(DGTT; HMSO) 

Ligeiros 
(n.º veículos) 

6.219 6.197 
- 

Pesados 1.404 1.095 

Ano de referência 
(uvl/h) 

376 349 
1.500 

2039* 391 363 

Nota: (*) Admitindo um aumento do volume de tráfego de 4%. 

 

Mobilidade e transportes 

De acordo com os Censos de 2011, cerca de 27,4% da população residente no 

concelho de Nelas trabalhava ou estudava noutro concelho, valor este mais alto do 

que o registado ao nível da região e da sub-região. 

 

Os movimentos pendulares da população residente no concelho de Nelas são 

maioritariamente realizados em veículo ligeiro (52,4% como condutor e 17,3% como 

passageiro). Os restantes habitantes vão a pé (18,3%) e de transporte público (9,4%). 

Apenas 0,46% da população desloca-se de bicicleta. 

 

Área do 

projeto 



 
 

Câmara Municipal de Nelas  18/12/2019 Caracterização da situação de referência 

 

4-112

A pé; 1.263Automovel ligeiro -
como condutor; 

3.615

Automovel ligeiro -
como passageiro; 

1.191

Autocarro; 550

Transporte coletivo 
da empresa ou da 

escola; 98

Comboio; 28

Motociclo; 109

Bicicleta; 32
Outro; 9

 
Fonte: INE (2012). 

Figura 4.30 – Meios de transporte mais utilizados nos movimentos pendulares no concelho de Nelas 

em 2011. 

 

De acordo com CM Nelas (2013), a oferta de transportes públicos de passageiros em 

modo rodoviário assenta em carreiras de caráter interurbano. Muitas das carreiras 

subsistem associada ao transporte de alunos, cuja situação se revela deficitária fora 

do período escolar, potenciando-se soluções mais associadas ao transporte 

individual. 

 

O concelho de Nelas dispõe das seguintes seis carreiras com percurso interurbano, 

mas nenhuma serve a Zona Industrial de Nelas26: 

- Beijós – Nelas. 

- Caldas da Felgueira – Nelas. 

- Carregal do Sal – Nelas. 

- Mangualde – Nelas. 

- Nelas - Viseu. 

- Seia – Viseu. 

 

 

4.14. Evolução previsível na ausência do projeto 

 

Uma análise da evolução previsível permite perspetivar que a não concretização do 

projeto implicará que a área dificilmente manterá as suas características atuais, 

decorrente do enquadramento dado pelo PDM de Nelas e da proximidade à ZIN.  

 

                                                 
26 Consultado em novembro de 2019: https://www.marques.pt/marques/Marques 
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Observa-se atualmente uma degradação da área do projeto decorrente da pressão 

que os usos presentes na ZIN, e a perspetiva que existe de alteração do uso atual 

exercem sobre o território.  

 

A não implementação do projeto implicará a necessidade de implementar medidas 

específicas de valorização deste território por forma a reverter e limitar a 

degradação. 

 

Alguns dos efluentes produzidos na ZIN existente são atualmente recolhidos em 

fossas, como é o caso da unidade industrial da Faurecia, pelo que será sempre 

necessário efetuar nesta área a construção das infraestruturas de drenagem das 

águas residuais por forma a garantir o seu adequado tratamento. 
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5 Impactes ambientais e medidas de 
minimização 

 

 

Neste capítulo são identificados, caracterizados e avaliados os principais impactes 

ambientais associados aos fatores analisados no Capítulo 4 (Situação de Referência) 

nas diversas fases do projeto consideradas, isto é, nas fases de construção e de 

funcionamento. 

 

Metodologia para a identificação e avaliação dos impactes 

A identificação e avaliação dos impactes originados pelo projeto em causa foram 

realizadas em três fases distintas: identificação, caracterização e avaliação dos 

impactes. 

 

I. Identificação dos impactes 

Para a identificação de impactes foram utilizadas as seguintes metodologias gerais: 

 Visita à zona prevista de desenvolvimento do projeto, para atualizar o 

conhecimento do mesmo e do local. 

 Discussão com peritos em matérias específicas do projeto. 

 Utilização de matrizes de cruzamento de informação do projeto com fatores 

ambientais. 

 Consulta bibliográfica. 

 Consulta de EIA de empreendimentos semelhantes. 

 

Para além das metodologias atrás referidas, para certos fatores foram utilizadas 

metodologias específicas, que serão descritas junto à análise de impactes dos 

respetivos fatores. 

 

II. Caracterização dos impactes 

Com base nas ações suscetíveis de gerar impactes, identificadas no Capítulo 3, 

foram descritas as alterações que estas induzem no meio ambiente, tendo-se 

procedido à caracterização e síntese dos impactes recorrendo aos seguintes 

parâmetros: 

 Natureza:   positivo ou negativo. 

 Ordem:   direto, indireto ou cumulativo. 

 Magnitude:   elevada, moderada ou reduzida. 

 Probabilidade  certo, provável ou improvável. 

 Duração:   permanente ou temporário. 

 Reversibilidade:  reversível ou irreversível. 

 Escala:   local, regional ou nacional. 
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III. Avaliação dos impactes 

A avaliação dos impactes ou determinação da sua significância foi efetuada 

recorrendo à seguinte classificação: 

 Negligenciável. 

 Baixa. 

 Média. 

 Elevada. 

 

O grau de significância do impacte foi definido em função do cumprimento ou não 

dos objetivos ambientais, definidos para cada um dos fatores na situação de 

referência. 

 

Para o efeito foram respondidas as seguintes questões, com vista à determinação do 

grau de significância de cada um dos impactes1: 

1. As condições ambientais sofrerão grandes alterações? 

2. A escala do impacte é desproporcionada face às condições existentes? 

3. Os efeitos são pouco comuns ou particularmente complexos? 

4. O impacte afeta uma área muito extensa? 

5. São esperados impactes transfronteiriços? 

6. Afeta um extenso número de pessoas ou grupos sociais? 

7. Afeta muitos tipos de recetores diferentes? 

8. Afeta recursos raros ou valiosos? 

9. Existe o risco de ultrapassagem dos padrões ambientais regulamentados? 

10. Existe o risco de afetação de sítios, áreas ou elementos protegidos? 

11. A probabilidade de ocorrência do efeito é elevada? 

12. O impacte ocorrerá por um longo período? 

13. O efeito é permanente em vez de temporário? 

14. O impacte é contínuo em vez de intermitente? 

15. Se for intermitente, será mais frequente que raro? 

16. O impacte será irreversível? 

17. O efeito será difícil de evitar, reduzir, reparar ou compensar? 

 

Considera-se que o impacte é indeterminado sempre que não é possível determinar 

a sua significância devido a lacunas de informação. 

 

                                                 
1 Environmental Impact Assessment of Projects – Guidance on Screening (Directive 2011/92/EU as amended by 
2014/52/EU) – European Union, 2017. 
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5.1. Geomorfologia, geologia e recursos minerais 

 

5.1.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

 Funcionamento do estaleiro 

 Construção e beneficiação das infraestruturas 

 Transporte de pessoas e materiais 

Na fase de construção os principais impactes na geologia e na geomorfologia 

resultam essencialmente das atividades de escavação e depósito de terras, inerentes 

à modelação do terreno para a construção das infraestruturas. A ação de 

terraplenagem tem uma duração estimada de 8 meses. Os principais movimentos de 

terras associados à intervenção consistem na execução das plataformas de trabalho 

e modelação do terreno associado às vias. Na área afeta aos lotes N1 a N8, na Zona 

Nascente, está prevista a colocação do terreno à cota de implantação final.  

 

Decorrente dos trabalhos de construção, está prevista a desmatação, remoção das 

terras vegetais e dos solos na área de implantação das vias, numa área total de 

12,2 ha (6,4 ha na Zona Poente, que inclui a via de ligação à variante Eng.º Luís 

Almeida) e 5,8 ha na Zona Nascente), ver Quadro 5.1. Parte das vias a construir 

coincidem com caminhos existentes (como por ex. parte da via de ligação à variante 

Eng.º Luís Almeida e a Rua C) ou mesmo vias pavimentadas (como por ex. a Rua B), 

pelo que a área a impermeabilizar ascende a 19,83 ha. 

 

Quadro 5.1 – Quantificação das áreas e volume de terras previstos na fase de construção. 

 Unid. Zona Poente Zona Nascente Total 

Desmatação 
m2 

64.037,0 
(Via de ligação à variante, Rua 1, 

2, 4, 6, 7, 8, rotunda 5 e 3)

57.741,0 
(Rua A, B, C e  
lotes N1 a N8) 

121.778,0 

Decapagem de terra vegetal na 

espessura de 0,30 m com: 
    

- colocação em vazadouro m3 10.563,2 8.677,0 19.240,2 

- colocação em depósito provisório 
m3 

8.647,8 

(Espaços verdes, taludes)

8.646,0 

(Espaços verdes, taludes) 
17.293,8 

Escavação     

- com meios mecânicos m3 62.611,0 46.520,0 109.131,0 

- com explosivos m3 15.652,8 11.630,0 27.282,8 

Carga, transporte e colocação em 

aterro com materiais da escavação 
m3 42.016,6 58.150,0 100.166,6 

Escavação em empréstimo m3 0,0 16.130,0 16.130,0 

Aterro de solo (0,3 m de espessura) m3 39.875,0 13.465,0 53.340,0 

Colocação de terra vegetal em 

taludes e espaços verdes 
m2 27.646,0 28.820,0 56.466,0 

Colocação de terra vegetal em 

separadores e ilhas direcionais 
m2 1.180,0 0 1.180,0 

Fonte: Adaptado de COVISLA (2019). 
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A área dos lotes não será intervenciona na fase construção, com exceção dos lotes 

N1 a N8. As vias irão ficar a uma cota distinta do terreno natural, pelo que na 

ligação entre os lotes e a envolvente serão constituídos taludes, de maior ou menos 

dimensão. A área prevista para os lotes irá assim permanecer sem intervenção 

durante o período entre a construção das infraestruturas e a sua ocupação por 

unidades industriais. Tratam-se de áreas que ficarão expostas aos agentes erosivos 

por tempo indeterminado.  

 

Podem também ocorrer problemas pontuais de instabilidade de taludes, devido à 

mobilização do substrato, principalmente quando associada à utilização de 

explosivos, nomeadamente nas áreas de ocorrência dos afloramentos rochosos.  

 

A presença de um substrato granítico em que dos 0,8 m aos 2,0 m de profundidade é 

constituído por “solos residuais maduros dos granitos, compostos por areias silto-

argilosas medianamente compactas a compactas” (Deltatau, 2019). A presença 

deste tipo de substrato permite considerar que os fenómenos erosivos serão 

relativamente controlados. O tratamento dos taludes de aterro, com a colocação de 

terras vegetais provenientes da decapagem, vai permitir a restituição da vegetação 

natural e promover a estabilização do substrato. 

 

A alteração do relevo prevista, a compactação dos solos e a consequente 

modificação das condições de drenagem natural, inerentes às obras desta natureza, 

potenciam a ocorrência de fenómenos erosivos, o aumento do risco de deslizamento 

e a instabilidade de taludes. A probabilidade de ocorrência destes fenómenos é 

acrescida caso ocorram períodos de precipitação intensa durante a execução destas 

ações. 

 

A alteração do relevo associado à construção das infraestruturas, nomeadamente 

das vias encontra-se representada nos perfis no Anexo IV do presente documento.  

 

Em relação às áreas que compõem o projeto salienta-se o seguinte: 

- Zona Poente – ocorrem as áreas mais declivosas e os afloramentos graníticos de 

maior expressão. A área de implantação dos lotes P10 a P12, confinante com a 

ZIN existente, está já aterrada, existindo por isso um talude de ligação aos lotes 

P6 a P10. A Rua 2 será constituída em aterro, prevendo-se que seja a área onde 

os impactes na geomorfologia sejam mais expressivos. Na parte sul existe um 

terreno natural com relevo ondulado que terá de ser artificializado (P19 e P20 é 

um vale com pastagem, e o P16 a P18 é uma encosta com pinhal). 

- Via de ligação à variante, tem o traçado praticamente coincidente com a linha 

de festo, com declives pouco pronunciados. Parte do seu traçado corresponde a 

um caminho existente. Por estes motivos, não se preveem grandes 

movimentações de terras.  
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- Zona Nascente – é uma área de relevo mais suave, sendo por isso as 

movimentações menos pronunciadas. No entanto, na faixa de espaço verde da 

parte sul deverá existir um talude, bem como a ligação da vala drenagem 

prevista que poderá constituir um ponto de erosão, caso a concordância com o 

terreno natural não seja adequada. 

 

No final da obra, de acordo com o projeto de execução, os taludes previstos deverão 

ter uma geometria que garanta a sua estabilidade, devendo ser posteriormente 

cobertos com terra vegetal, de modo a permitir a revegetação espontânea e assim 

minimizar os fenómenos erosivos.  

 

As formações geológicas superficiais serão afetadas até à profundidade onde estão 

previstas escavações. Na proximidade do projeto não foram detetados valores 

geomorfológicos e geológicos. 

 

Deste modo, as movimentações de terras para a construção das infraestruturas 

inerentes à ampliação da ZIN irão traduzir-se num impacte negativo, direto e 

cumulativo, de magnitude reduzida, certo, permanente, irreversível e local. Trata-

se de um impacte de média significância, pois apesar de incidir numa área 

parcialmente já transformada, o resultado destas atividades de construção implica 

alterações nas dinâmicas e nas formas geomorfológicas locais e a criação de novas 

formas de relevo artificiais na área afeta à obra e na sua envolvente imediata.  

 

Fase de funcionamento 

 Presença física das infraestruturas 

Na fase de funcionamento manter-se-á o impacte resultante da artificialização das 

formas do relevo, por dois motivos que ocorrem em fases distintas. Numa primeira 

fase, enquanto os lotes não forem ocupados, os terrenos manter-se-ão expostos aos 

agentes erosivos, nomeadamente nas áreas intervencionadas na fase de obra das 

infraestruturas. Com a ocupação dos lotes, serão executados os movimentos de 

terras necessários para a instalação das unidades industriais, que terão impactes 

semelhantes aos descritos na fase de construção das infraestruturas, com uma 

significância indeterminada, uma vez que cada indústria terá características 

próprias, com necessidades de movimentação de terras distintas. 

 

Também na fase de funcionamento manter-se-á o impacte resultante da 

artificialização das formas do relevo. A presença de edifícios, vias, passeios e 

estacionamentos irá traduzir-se na impermeabilização de cerca de 19,83 ha, 

acrescida da impermeabilização já existente de cerca 88 ha relacionada com a ZIN 

existente. Trata-se de uma alteração no sistema de drenagem superficial e 

subterrâneo, podendo-se vir a assistir a processos pontuais de erosão, 

nomeadamente na envolvente do projeto. 
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Na fase de funcionamento considera-se o impacte negativo, direto e cumulativo, de 

magnitude reduzida, certo, permanente, irreversível e local. Considera-se o impacte 

de baixa significância dado que a ocupação dos lotes vai traduzir-se na 

artificialização da área, induzindo perturbações também na envolvente imediata. 

Não se prevê a afetação da geologia nem de recursos minerais relevantes. 

 

5.1.2. Síntese dos impactes 

 

Verificou-se que o projeto não cumpre os objetivos ambientais, apesar de incidir 

numa área parcialmente já transformada, decorrente da ZIN existente. A 

movimentação de terras leva inevitavelmente à artificialização do relevo e à 

potenciação da ocorrência de fenómenos erosivos. Os impactes identificados 

apresentam a significância que consta do Quadro 5.2 

 

Quadro 5.2 – Síntese dos impactes na geomorfologia, geologia e recursos minerais. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 

- Funcionamento do estaleiro 

- Construção e beneficiação das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de média significância  

Fase de funcionamento:  

- Presença física das infraestruturas Negativo de baixa significância 

 

5.1.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

- As ações de desarborização, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas 

às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

- As terras vegetais deverão ser armazenadas em pargas na área do projeto, para 

serem utilizadas na modelação dos taludes e recuperação de áreas 

intervencionadas. 

- Na área dos lotes, que não serão intervencionados na fase de construção das 

infraestruturas, deve manter-se sempre que possível o coberto vegetal existente. 

- Executar os trabalhos que envolvam a movimentação de terras nos períodos de 

menor pluviosidade, de forma a minimizar a exposição dos solos e a diminuir a 

erosão hídrica e o transporte de partículas sólidas.  

- Caso ocorram períodos de elevada pluviosidade durante a execução dos 

movimentos de terra, devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a 

estabilidade dos taludes e evitar os fenómenos de deslizamento.  
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- Sempre que possível, os materiais provenientes das escavações devem ser 

utilizados como material de aterro na obra, de modo a minimizar o volume de 

terras sobrantes.  

- As terras de empréstimo não devem ser provenientes de áreas condicionadas ou 

de áreas sensíveis. 

- A escolha das zonas de depósito das terras sobrantes deve excluir áreas 

condicionadas e áreas sensíveis. 

- Todos os taludes finais deverão adotar inclinações que garantam a sua 

estabilidade e a fixação da terra vegetal de cobertura, por forma a facilitar o 

recobrimento vegetal. 

- No final da obra, nos terrenos temporariamente ocupados (áreas afetas ao 

estaleiro, áreas de depósito, etc.) deverão ser removidos todos os materiais e 

resíduos e os solos deverão ser alvo de escarificação, por forma a assegurar, 

tanto quanto possível, o restabelecimento das condições naturais de infiltração. 

 

Fase de funcionamento 

- O licenciamento camarário dos edifícios industriais que se irão instalar na fase de 

funcionamento, deve assegurar a sua construção com recurso a técnicas 

antissísmicas que permitam uma resistência estrutural a sismos com coeficiente 

de sismicidade de 0,5 (zona C), de acordo com o regulamento de segurança e 

ações para estruturas de edifícios e pontes.  

 

 

5.2. Recursos hídricos subterrâneos 

 

5.2.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

 Funcionamento do estaleiro 

 Construção e beneficiação das infraestruturas 

 Transporte de pessoas e materiais 

As ações de preparação do terreno, designadamente a desmatação/ desarborização, 

a decapagem e a movimentação de terras, implicarão a compactação dos solos nas 

zonas de trabalho, correspondentes à área de implantação das vias e dos lotes N1 a 

N8, numa área com cerca de 12,2 ha (6,4 ha na Zona Poente, que inclui a via de 

ligação à variante, e 5,8 ha na Zona Nascente), ver Quadro 5.1. Acresce ainda o 

efeito decorrente da instalação do estaleiro (em local a designar) e das restantes 

ações de obra que provocam também a compactação e impermeabilização do solo. 

Assim, é esperada uma diminuição da taxa de infiltração da água no solo e, 

consequentemente, o aumento da velocidade do escoamento superficial. Estando 
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estes fenómenos diretamente associados à pluviosidade, registar-se-ão 

principalmente nas alturas do ano mais chuvosas.  

 

O aumento da área impermeabilizada conduz à diminuição da infiltração da água no 

solo, podendo originar a diminuição da capacidade de recarga dos aquíferos 

superficiais, que ocorrem em rochas de natureza granítica, em que a circulação faz-

se sobretudo numa camada superficial, constituída por rochas fraturadas ou 

fissuradas. Os níveis freáticos acompanham a topografia e o escoamento dirige-se 

em direção às linhas de água, que constituem as zonas de descarga. Deste modo, 

considera-se que as alterações do relevo deverão ter implicações locais ao nível dos 

recursos hídricos subterrâneos, não se prevendo, no entanto, que o fluxo regional 

seja perturbado. 

 

A espessura com interesse hidrogeológico dos granitos é maioritariamente da ordem 

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

acidentes tectónicos de maior expressão. Na área do projeto, o nível freático 

encontra-se a profundidades superiores a 2 m na época das águas altas (COVISLA, 

2019), pelo que não se prevê que o nível freático seja diretamente afetado. 

 

Nesta fase de projeto, os impactes previsíveis far-se-ão sentir apenas localmente no 

aquífero superficial. A alteração do relevo e a impermeabilização do solo podem 

levar ao rebaixamento do nível freático. No entanto, uma vez que neste sistema o 

escoamento é realizado no sentido do relevo (de este para oeste na Zona Poente e 

de oeste para este na Zona Nascente), considera-se que não ocorrem usos 

suscetíveis de serem afetados na área de influência do projeto. 

 

O funcionamento do estaleiro e as atividades de construção civil, incluindo o 

transporte de pessoas e materiais, podem interferir com a qualidade da água, 

decorrente de eventuais contaminações acidentais. Nestes casos são originadas 

alterações na hidroquímica aquífera, devido a eventuais contaminações da água 

recarregante, proveniente dos lixiviados, aterros e materiais de construção ou de 

derrames acidentais de óleos, lubrificantes e produtos betuminosos. 

 

Como resultado do funcionamento do estaleiro, são produzidas águas residuais 

domésticas provenientes das instalações sanitárias. Nesta fase do projeto, não se 

conhece a localização do estaleiro. As águas residuais produzidas no estaleiro terão 

de ser recolhidas numa fossa estanque ou WC químicos e enviadas para tratamento 

numa Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) devidamente autorizada. 

 

A incorreta gestão de resíduos no estaleiro, nomeadamente as condições de 

armazenagem, poderá igualmente acarretar uma potencial contaminação do solo e 

água subterrânea, pelo que deverão ser implementadas as medidas de minimização 

propostas. 
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Considera-se que o impacte decorrente das atividades de construção na qualidade 

da água subterrânea será negativo, direto/ indireto e cumulativo, de magnitude 

reduzida, provável, reversível e de escala local. Apesar da fase de construção estar 

prevista durar 1 ano, resultando num impacte temporário, este pode ser prolongado 

no tempo, uma vez que este impacte será sentido durante a fase de construção de 

cada lote. Dada a previsível compactação do substrato na área diretamente afeta à 

construção, provocada pela circulação de máquinas e equipamentos, diminuindo a 

capacidade de infiltração, a implementação das medidas de minimização propostas 

e a não afetação dos usos, considera-se o impacte de baixa significância. 

 

Fase de funcionamento 

 Presença física das infraestruturas 

As principais perturbações nas águas subterrâneas originadas pela presença da ZIN 

ampliada decorrem da impermeabilização de 109 ha (88,8 ha na ZIN existente e 

19,8 ha da área de ampliação). Trata-se de uma alteração no sistema de drenagem 

que se traduz no aumento da velocidade de escoamento superficial, reduzindo a 

infiltração da precipitação no terreno.  

 

A impermeabilização do substrato e o encaminhamento das águas pluviais para 

pontos de descarga a jusante (ver Cartas 2A e 2B no Anexo I), pode ainda provocar a 

alteração na hidrodinâmica interna (linhas de fluxo e gradiente hidráulico) do 

sistema aquífero, devido às alterações no padrão de circulação das águas 

subterrâneas.  

 

A redução da área de recarga, devido à impermeabilização do solo, e o 

rebaixamento do nível piezométrico, podem causar a diminuição da produtividade 

das captações de água localizadas na envolvente à ZIN. As captações mais próximas 

da área do projeto captam a profundidades superiores a 40 m. Caso ocorra afetação 

deverá ser garantida pelo proponente a construção de nova captação, por forma a 

garantir o abastecimento de água. 

 

O impacte previsto será negativo, direto/ indireto e cumulativo, de magnitude 

reduzida, provável, permanente, irreversível e local. A significância considera-se 

baixa, uma vez que, apesar de ser esperado o rebaixamento local do sistema 

aquífero superficial, não se prevê a afetação da sua recarga, nem dos usos 

associados. 

 

 Funcionamento da ZIN ampliada 

 Transporte de pessoas e bens 

A presença das indústrias, do tráfego rodoviário e das infraestruturas associadas à 

ampliação da ZIN leva a um acréscimo do risco de poluição do solo e do meio 

hídrico. 
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A possível presença de depósitos de matérias-primas poluentes, parques de 

estacionamento, de resíduos lixiviáveis e de maquinaria em funcionamento no 

interior dos lotes, constituem potenciais fontes de poluição. A gestão de materiais, 

equipamentos e resíduos, efetuada pelas unidades industriais instaladas e que se 

venham a instalar na ZIN, será determinante na significância do impacte do projeto 

na qualidade da água. 

 

Assim, espera-se um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, provável, 

permanente, irreversível e local. Uma vez que está prevista a infraestruturação da 

área, considera-se o impacte de baixa significância. No entanto, é necessário que as 

unidades industriais e as infraestruturas previstas garantam a proteção do ambiente 

e o cumprimento da legislação em vigor. 

 

5.2.2. Síntese dos impactes 

 

Na fase de construção e de funcionamento considera-se que será cumprido o 

objetivo ambiental. Assim, considerou-se que os impactes identificados para os 

recursos hídricos subterrâneos apresentam a significância indicada no Quadro 5.3. 

 

Quadro 5.3 – Síntese dos impactes nos recursos hídricos subterrâneos. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 

- Funcionamento do estaleiro 

- Construção e beneficiação das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância  

Fase de funcionamento:  

- Presença física das infraestruturas 

- Funcionamento da ZIN ampliada 

- Transporte de pessoas e bens 

Negativo de baixa significância 

 

 

5.2.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

- Antes do início de qualquer trabalho, deverá ser demarcada a área do terreno a 

intervencionar, através da implantação de estacas pintadas que sejam bem 

visíveis. 

- Definir uma área de trabalho o menor possível, a fim de evitar danos nos terrenos 

circundantes, e limitar a circulação de maquinaria pesada sobre os solos, de 

forma a evitar a sua compactação e a diminuição da taxa de infiltração. 
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- O armazenamento de substâncias poluentes na área de estaleiro deve ser 

realizado sobre uma bacia de retenção estanque, de forma a evitar derrames 

acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos. 

- No caso de ocorrer um derrame acidental de combustível ou óleos, a origem do 

derrame deverá ser controlada o mais rapidamente possível e a camada de solo 

contaminada deverá ser removida e enviada para destino final adequado. 

- Todos os resíduos lixiviáveis devem ser armazenados em contentor estanque e 

em local coberto para posterior envio a destino final apropriado, 

preferencialmente a reciclagem. 

- Na área de estaleiro deverão estar disponíveis materiais absorventes para conter 

eventuais derrames de óleos e combustíveis. 

- Deverão ser definidos, na área do estaleiro, locais específicos para o 

armazenamento temporário dos resíduos, procedendo-se posteriormente à sua 

expedição para destino final adequado, privilegiando-se a sua reciclagem. 

- Na área de estaleiro devem ser disponibilizados WC químicos ou instalada uma 

fossa estanque, e ser assegurado o destino final adequado para os efluentes, de 

acordo com a legislação em vigor. 

- A Entidade Executante deve fazer prova do encaminhamento a destino final 

adequado das águas residuais domésticas. 

- Caso ocorra afetação de captações na envolvente deverá ser garantida a 

construção de nova captação no local, por forma a garantir o abastecimento de 

água. 

 

Fase de funcionamento 

- Deve ser proibida a rejeição de efluentes domésticos ou industriais no solo ou 

linhas de água. 

- Caso venham a ser instalados sistemas de pré-tratamento das águas residuais no 

interior dos lotes, estes devem garantir a proteção da qualidade dos recursos 

hídricos e dos solos. 

 

 

5.3. Recursos hídricos superficiais 

 

5.3.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

As operações de remoção do coberto vegetal, movimentação de terras e circulação 

de maquinaria pesada, provocam alterações na drenagem natural decorrente da 

compactação e impermeabilização do solo, com a consequente alteração local do 



 
 

Câmara Municipal de Nelas  18/12/2019 Impactes ambientais e medidas de minimização 

 

5-12

sistema de escoamento superficial e do balanço infiltração/ escoamento, em favor 

do último. 

 

A área de implantação do projeto situa-se próximo do festo/ planalto, com linhas de 

água incipientes e temporárias, com baixa expressão no território e bastante 

intervencionadas na parte mais a montante, devido à presença da ZIN existente.  

 

Na área do projeto ocorrem linhas de água sujeitas à servidão do Domínio Público 

Hídrico (leito e faixa de 10 m para cada lado da linha de água) (ver Figura 5.1). A 

presença da ZIN existente levou à impermeabilização do solo e à consequente 

alteração da drenagem superficial, afetando essencialmente troços de linhas de 

água temporárias, por se localizar num zona de cumeada. Alguns troços de linhas de 

água integradas no Domínio Público Hídrico serão sobrepostos com as infraestruturas 

e os lotes previstos pelo projeto, estando alguns já afetados por aterros.  

 

Em relação às áreas que compõem o projeto salienta-se o seguinte (ver Figura 5.1): 

- Zona Poente – é atravessada por linhas de água, afetando essencialmente os lotes 

P7, P10 e P11, a área de equipamentos de utilização coletiva, a Rua 7 e a Rua 2. 

Parte do lote P7 e da Rua 2 afeta uma área com galeria ripícola, também 

classificada como REN (leito de cursos de água), cuja análise se encontra no 

capítulo 6 do presente relatório. Esta linha de água tem o seu percurso inicial já 

intervencionado pela ZIN existente, pelo aterro na área do lote P10 e da Rua 7. 

As águas pluviais recolhidas na Zona Poente serão descarregadas nesta linha de 

água, imediatamente a jusante da área do projeto, o que implicará a ocorrência 

de obras e a degradação da vegetação existente (ver Carta 2A do Anexo I). 

- Via de ligação à variante - não é atravessa por nenhuma linha de água (situa-se 

numa linha de cumeada). As águas pluviais serão encaminhadas para a descarga 

prevista na Zona Poente e a parte final do seu traçado para a infraestrutura de 

drenagem existente na variante (ver Carta 2A do Anexo I). 

- Zona Nascente – os lotes são atravessados por duas linhas de água, coincidentes 

em parte com a Rua A e com os lotes N2, N3, N4 e N17. O projeto prevê o 

encaminhamento para uma vala e posterior descarga num terreno, 

imediatamente a jusante do projeto. As águas pluviais serão encaminhadas para 

dois pontos de descarga distintos localizados na mesma linha de água, um no 

espaço verde previsto junto à Subestação e outro mais a sul, fora da área do 

projeto (ver Carta 2B do Anexo I). 
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Figura 5.1 – Representação da rede hidrográfica existente e a interferência do projeto. 

 

O impacte do projeto sobre o sistema de drenagem é negativo, direto e cumulativo, 

de magnitude reduzida, certo, permanente, irreversível e local. Considera-se o 

impacte de média significância, pois ocorre afetação direta de linhas de água, 

nomeadamente de uma linha de água com galeria ripícola e demarcada como REN 

(leito do curso de água).  

 

Na fase de construção são também esperadas alterações na hidroquímica das linhas 

de água, devido à maior afluência de sólidos em suspensão à rede hidrográfica, 
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devido à erosão e ao arrastamento de poeiras em períodos de precipitação. A 

magnitude deste impacte dependerá essencialmente da forma como forem 

conduzidas as obras e da intensidade e quantidade de precipitação ocorrida nessa 

fase. 

 

Assim, o impacte da fase de construção na qualidade da água superficial deverá ser 

negativo, direto, de magnitude reduzida a moderada devido à presença de linhas de 

água na área do projeto, provável, reversível e local. Considera-se que o impacte 

apresenta uma significância baixa, atendendo à sua reversibilidade e à possibilidade 

de serem adotadas medidas de prevenção e minimização que visem reduzir ou 

mesmo evitar a sua ocorrência. 

 

Fase de funcionamento  

 Presença física das infraestruturas 

 Funcionamento da ZIN ampliada 

 Transporte de pessoas e bens 

A impermeabilização de 109 ha (88,8 ha na ZIN existente e 19,8 ha da área de 

ampliação) vai provocar uma diminuição da capacidade de retenção e infiltração 

hídricas da água no solo e subsolo, favorecendo a componente superficial do 

escoamento em detrimento do escoamento subterrâneo. 

 

Deste modo, o projeto representa uma afetação das condições de permeabilidade 

dos terrenos, favorecendo um maior coeficiente de escoamento e, por isso, 

acréscimos nos escoamentos superficiais nas bacias hidrográficas onde se localiza. 

Simultaneamente, o projeto contribui diretamente para a criação de pontos de 

concentração de escoamento superficial nos locais de rejeição de águas pluviais 

provenientes do sistema de drenagem. 

 

O risco de cheia prevê-se que seja muito baixo ou mesmo nulo, pois tratam-se de 

linhas de água de cumeada sem pontos de conflito/ estrangulamentos na envolvente 

imediata, que é ocupada atualmente por espaços agrícolas e florestais. 

 

Decorrente do funcionamento do projeto, ocorrerá a ocupação permanente de 

linhas de água temporárias e a rejeição das águas pluviais recolhidas na área do 

projeto, que poderá contribuir para a degradação das linhas de água a jusante. 

 

A infraestruturação prevista pelo projeto fará com que não ocorra a descarga de 

poluentes diretamente para o solo e linhas de água. No entanto, a presença de 

unidades industriais constitui uma fonte potencial de poluição de caráter difuso, 

com origem nas diversas atividades, tráfego associado e da própria presença das 

infraestruturas. 
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O projeto não prevê a instalação de nenhum órgão de retenção de sólidos e 

tratamento das águas pluviais, estando prevista a descarga direta em quatro locais: 

um na Zona Poente e três na Zona Nascente. Esta rede drena, para além dos lotes, 

as vias de circulação rodoviária com tráfego pesado potencialmente em número 

significativo. 

 

Em bacias de drenagem urbanas, a contribuição das vias rodoviárias para a poluição 

dos meios recetores ascende a 50% em termos de sólidos suspensos totais, a 16% em 

termos de hidrocarbonetos totais e a 75% em termos de metais pesados (IST, 2017).  

 

Associado ao funcionamento pleno da ZIN estima-se um volume de águas residuais 

de 57,6 m3/dia, a encaminhar para a ETAR de Nelas III. Mesmo após a construção das 

infraestruturas de drenagem de águas residuais com ligação à ETAR de Nelas III, a 

presença dos coletores na área do projeto pode constituir uma fonte potencial de 

contaminação das águas, embora seja um impacte de difícil quantificação, uma vez 

que depende da forma como forem mantidas estas infraestruturas. 

 

O impacte na qualidade da água superficial considera-se negativo, direto/ indireto, 

de magnitude moderada, certo, permanente, reversível e local. Dada a inexistência 

de qualquer tipo de tratamento das águas pluviais, podendo pôr em causa os usos 

associados às linhas de água recetoras, considera-se que o impacte será de média 

significância. 

 

Regista-se, no entanto, que a infraestruturação desta zona industrial terá um efeito 

positivo, uma vez que atualmente alguns dos efluentes produzidos na ZIN existente 

são recolhidos em fossas, como é o caso da unidade industrial da Faurecia, estando 

prevista a construção de uma Estação Elevatória (EE2) no âmbito do projeto das 

infraestruturas de drenagem das águas residuais. 

 

5.3.2. Síntese dos impactes 

 

Os objetivos ambientais definidos para os recursos hídricos superficiais não serão 

cumpridos, pois ocorrerá a afetação direta do sistema de drenagem, promovendo 

assim a degradação do recurso. Considerou-se que os impactes identificados para os 

recursos hídricos superficiais apresentam a significância indicada no Quadro 5.4. 

 

Quadro 5.4 – Síntese dos impactes nos recursos hídricos superficiais. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 

- Funcionamento do estaleiro 

- Construção e beneficiação das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de média significância  
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Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Presença física das infraestruturas 

- Funcionamento da ZIN ampliada 

- Transporte de pessoas e bens 

Negativo de média significância 

 

5.3.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

- Devem ser instalados separadores de hidrocarbonetos para tratamento da água 

pluvial recolhida na área do projeto antes da sua rejeição no meio hídrico. 

- Nos pontos de descarga de águas pluviais nas linhas de água da Zona Poente e 

entre os dois pontos de descarga a Zona Nascente deverá ser implementado um 

plano de recuperação e valorização da galeria ripícola, de modo a minimizar os 

efeitos associados à presença da ZIN. 

- A movimentação de terras deverá ser calendarizada de modo a ocorrer no 

período seco, evitando o arraste de partículas. 

- Deverá ser minimizado o período entre a remoção do solo e a construção, por 

forma a evitar a exposição do solo aos agentes erosivos (vento e chuva), evitando 

os fenómenos de erosão e de lixiviação.  

- Recomenda-se que sejam estabelecidos trajetos para a circulação dos veículos 

afetos à empreitada, que garantam a circulação em zonas já pavimentadas. 

- Sempre que necessário, devem ser criadas zonas de retenção na área do projeto 

para evitar o arraste de inertes para fora da área de intervenção. 

- Evitar a obstrução dos percursos preferenciais de escoamento superficial das 

águas, devendo, para isso, ser garantida a sua correta limpeza. 

- Deve ser assegurada a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos 

de drenagem que possam ser afetados pelas obras de construção e deve ser 

realizada a renaturalização de todas as áreas afetas temporariamente pela obra. 

 

Fase de funcionamento 

- Deverá ser garantida a correta limpeza das zonas preferenciais do escoamento, 

devendo ser realizada uma visita a estes locais quando ocorrer precipitação 

intensa, de modo a proceder à imediata limpeza de qualquer obstáculo ao 

escoamento. 

- Deve ser garantido o funcionamento da ETAR de Nelas III antes do início da fase 

de funcionamento da ZIN ampliada. 

- Deve ser proibida a rejeição de efluentes domésticos ou industriais no solo ou 

linhas de água. 

- Caso venham a ser instalados sistemas de pré-tratamento das águas residuais no 

interior dos lotes, estes devem garantir a proteção da qualidade dos recursos 

hídricos e dos solos. 
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5.4. Sistemas ecológicos 

 

A avaliação dos impactes nos sistemas ecológicos foi realizada com base no grau de 

afetação dos biótopos, da flora e vegetação e da fauna pelo projeto em análise, 

considerando o seu valor conforme descrito na situação de referência. Desta forma, 

teve-se em consideração o valor e a funcionalidade dos diversos biótopos presentes, 

o grau de afetação dos habitats naturais e a importância da área para as espécies da 

flora e da fauna.  

 

5.4.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

 Funcionamento do estaleiro 

 Construção e beneficiação das infraestruturas 

 Transporte de pessoas e materiais 

Em relação aos biótopos e à flora e vegetação, os impactes resultantes da fase de 

construção da ampliação da ZIN incidirão diretamente sobre o coberto vegetal 

presente na área de implantação do projeto, através das ações associadas à 

desarborização e limpeza do terreno.  

 

Decorrente dos trabalhos de construção das infraestruturas, está prevista a 

desmatação, remoção das terras vegetais e dos solos na área de implantação das 

vias, numa área total com 12,2 ha (6,4 ha na Zona Poente, que inclui a via de 

ligação à variante, e 5,8 ha na Zona Nascente), ver Quadro 5.1. 

 

A área com maior valor, em termos de recursos naturais diretamente 

intervencionada pelo projeto corresponde à área de floresta autóctone e galeria 

ripícola localizada na Zona Poente, na área das parcelas P7, P8, P9, Rua 2 e Rua 6, 

que ocupa cerca de 0,3 ha (1,8% da Zona Poente). As restantes áreas 

intervencionadas diretamente pelo projeto têm uma ocupação predominantemente 

de inculto e artificial associado à presença da ZIN existente, ocorrendo ainda o uso 

florestal, com predomínio do pinheiro bravo, e pastagens. 

 

A Zona Nascente encontra-se praticamente toda como inculto, mantendo apenas 

vegetação natural na proximidade da linha de água na zona dos lotes, com 

vegetação típica, mas degradada (silvado e alguns salgueiros). 

 

As ações de obra, que em geral envolvem o movimento de veículos pesados, 

provocam a emissão de poeiras para a atmosfera. A posterior deposição destas 

poeiras na vegetação envolvente provoca uma redução da taxa fotossintética e do 
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metabolismo das plantas, constituindo por isso um fator de perturbação temporário 

na vegetação da envolvente imediata.  

 

Nesta fase está prevista apenas a construção das infraestruturas, ficando o interior 

dos lotes “expectante” até à sua ocupação (com exceção dos lotes N1 a N8 na Zona 

Nascente). Esta situação poderá fomentar a propagação de plantas invasoras, 

concretamente a acácia e a erva-das-pampas, já presentes na área do projeto e na 

sua envolvente.  

 

A construção das descargas das águas pluviais previstas a jusante do projeto irá 

traduzir-se na perturbação da vegetação e do sistema húmido.  

 

Em relação à fauna, as ações do projeto na fase de construção têm como 

consequência a destruição dos biótopos disponíveis, bem como a diminuição de 

recursos alimentares e consequente afetação da cadeia trófica. Assim, os impactes 

incidirão sobre a fauna presente na área de implantação do projeto, que se 

considera com baixo valor ecológico, decorrente das perturbações existentes 

associadas à ZIN existente.  

 

Os biótipos diretamente afetados serão o artificial, incultos, florestal (incluindo a 

vegetação associada à linha de água) e pastagens, pelo que o grupo faunístico dos 

anfíbios e dos répteis será pouco afetado. As aves e os mamíferos serão 

eventualmente os grupos faunísticos mais afetados. No entanto, esta afetação será 

minimizada pela elevada mobilidade das aves e pela relativa tolerância à 

perturbação dos mamíferos. 

 

As ações de construção poderão ainda originar a morte de espécimes da fauna que 

estejam alojadas em abrigos e que não consigam fugir a tempo. A circulação dos 

veículos afetos à obra poderá ter como consequência o atropelamento de pequenos 

vertebrados e a perturbação da fauna, originando ainda a sua deslocação para 

outros locais devido ao ruído. Considera-se que esta situação será pouco provável 

decorrente da proximidade da obra à ZIN existente. 

 

Deste modo, o impacte nos sistemas ecológicos será negativo, direto e cumulativo, 

de magnitude reduzida, provável, permanente, irreversível e local. O projeto irá 

afetar uma pequena área com valor ecológico, nomeadamente a floresta com 

carvalhos e uma pequena galeria ripícola, pelo que se considera que o impacte será 

de baixa significância.  

 

Este impacte poderá ser em parte compensado através da criação de condições para 

a manutenção e mesmo valorização das áreas com maior valor ecológico, 

nomeadamente associado às linhas de água. 
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Fase de funcionamento  

 Presença física das infraestruturas 

 Funcionamento da ZIN ampliada 

 Transporte de pessoas e bens 

Os principais impactes associados à destruição dos biótopos e da flora e vegetação 

ocorrem na fase de construção, com exceção das áreas dos lotes que terão uma 

ocupação progressiva. No entanto, a presença das infraestruturas irá conduzir a uma 

maior fragmentação destas áreas pelo que o seu valor ecológico terá sido reduzido 

na fase de obra. 

 

O período entre a finalização da construção e a instalação das indústrias nos lotes 

irá proporcionar a presença de novas áreas de inculto, favoráveis à propagação de 

plantas invasoras, com particular relevância para a acácia e a erva-das-pampas, tal 

como já observado na envolvente da área de implantação do projeto. 

 

O aumento da área da ZIN leva a que seja incrementada a área artificializada (sem 

recursos biológicos), propagando-se a sua influência para a envolvente imediata, 

através do ruído, poeiras, descarga de águas pluviais e possíveis depósitos de 

materiais e abertura de caminhos, entre outros.  

 

Nesta fase, os principais impactes na comunidade faunística serão o aumento da 

mortalidade individual, por atropelamento ou por colisão com os veículos, o 

aumento do efeito de exclusão, a fragmentação dos habitats, o efeito barreira e a 

perturbação causada pelo ruído. Assim, prevê-se que os grupos faunísticos mais 

afetados sejam os mamíferos e as aves. No entanto, estas perturbações já ocorrem 

na área de estudo, associadas à presença da rede viária e de unidades industriais 

presentes na ZIN existente.  

 

Prevê-se que a ampliação dos elementos artificiais incremente os impactes 

negativos cumulativos. No entanto, ocorrem espécies faunísticas adaptadas a este 

tipo de perturbação, apesar de pouco provável a sua ocorrência, devido à 

proximidade da ZIN existente. 

 

O impacte na fase de funcionamento nos sistemas ecológicos será negativo, direto/ 

indireto e cumulativo, de magnitude reduzida, certo, permanente, irreversível e 

local. O impacte é considerado de baixa significância, pois a afetação de valores é 

muito residual, tendo em consideração o contexto territorial onde se insere o 

projeto.  

 

 

 

 



 
 

Câmara Municipal de Nelas  18/12/2019 Impactes ambientais e medidas de minimização 

 

5-20

5.4.2. Síntese dos impactes 

 

A implementação do projeto provocará o aumento da artificialização da área, 

afetando predominantemente áreas com baixo valor ecológico, pelo que o objetivo 

ambiental é cumprido. Em resumo, os impactes identificados para os sistemas 

ecológicos apresentam a significância indicada no Quadro 5.5. 

 

Quadro 5.5 – Síntese dos impactes nos sistemas ecológicos. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 

- Funcionamento do estaleiro 

- Construção e beneficiação das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância  

Fase de funcionamento:  

- Presença física das infraestruturas 

- Funcionamento da ZIN ampliada 

- Transporte de pessoas e bens 

Negativo de baixa significância 

 

5.4.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

- Nas linhas de água principais na envolvente deverá ser implementado um plano 

de recuperação e valorização da galeria ripícola, de modo a minimizar os efeitos 

associados à presença da ZIN. Nomeadamente na área de descarga das águas 

pluviais da Zona Poente e na linha de água que recebe as águas pluviais 

provenientes da Zona Nascente. 

- No espaço verde previsto na parte norte da Zona Nascente, sugere-se como 

compensação a plantação de carvalhos e de outras espécies arbóreas e arbustivas 

autóctones. 

- Garantir que o estaleiro de obra se localiza em áreas de menor valor ecológico. 

- As ações de desarborização, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 

dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a 

execução da obra. 

- Os carvalhos e os exemplares de sobreiros de porte arbóreo e arbustivo que 

ocorrem na área do projeto deverão ser mantidos sempre que possível. Quando 

interferirem com os trabalhos, deverá ser equacionada a sua transplantação. 

- Deverão ser realizadas regas, nomeadamente nos dias quentes e secos, por forma 

a controlar a emissão de poeiras para a atmosfera. 

- Delimitar os trajetos de veículos, pessoas e materiais, bem como as áreas de 

deposição de materiais, por forma a afetar a menor área possível. 

- Deverá restringir-se a perturbação decorrente do processo construtivo (ruído, 

vibrações e perturbação visual resultantes da operação de máquinas e atividade 

de pessoal) à menor área possível. 
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- Remover de forma adequada as espécies invasoras que se possam instalar 

espontaneamente. 

 

Fase de funcionamento 

- Não permitir os depósitos de materiais na envolvente à área afeta à ZIN. 

- Deverão ser implementadas medidas que garantam a minimização do risco de 

incêndio decorrente do aumento da presença humana, de acordo com a 

legislação em vigor e com as orientações do PMDFCI. 

 

 

5.5. Solo e uso do solo 

 

Para a avaliação dos impactes do projeto foi verificado se são postas em causa as 

características físico-químicas do solo, consideradas significativas na determinação 

da sua vulnerabilidade. A ocorrência de diminuição ou perda da capacidade de uso e 

da sua aptidão foram igualmente avaliadas. 

 

5.5.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

A limpeza e decapagem do terreno, bem como os movimentos de terras, têm como 

consequência a mobilização do solo e a sua exposição aos fenómenos erosivos. 

Poderá ainda ocorrer o seu arrastamento, deslizamento, compactação e degradação 

física, devido à movimentação de máquinas e veículos e à alteração do perfil. O 

efeito negativo produzido é mais significativo quando se aliam fenómenos 

atmosféricos (precipitação e vento intensos) com a circulação de maquinaria que, 

para além de promoverem o destacamento das partículas constituintes da camada 

superficial do solo, facilitam o seu arrastamento.  

 

Nesta fase do projeto, os movimentos de terras vão expor o solo aos fenómenos 

erosivos, originando o seu potencial arrastamento, deslizamento, alteração do 

perfil, degradação física e compactação. Estas ações conduzem à degradação do 

solo, condicionando o seu valor pedológico e reduzindo o seu potencial de uso. O 

solo removido será colocado em pargas para posterior utilização na obra. 

 

Em grande parte da área do projeto estão cartografadas áreas com solo evoluído 

com aptidão agrícola (Classe A), cuja classificação não corresponde à realidade, 

decorrente da presença da ZIN existente e à sua interferência com os terrenos 

limítrofes. Assim, grande parte destes solos têm vindo a ser removidos/ 
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impermeabilizados ou a sofrer perda de capacidade de uso devido à presença de 

aterros. 

 

As atividades de construção implicam a alteração no uso atual do solo na área de 

implantação do projeto, que se traduz numa redução de cerca de 10,6 ha da área 

afeta ao uso florestal e agrícola (COS2015), em grande parte já convertida em áreas 

de inculto (depósitos de materiais). Assim, com a ZIN ampliada a área afeta ao uso 

industrial será incrementada em 29%.  

 

O impacte destas ações no solo será negativo, direto e cumulativo, de magnitude 

reduzida, certo, permanente, irreversível e local. A significância do impacte é 

considerada baixa, dado que na área de implantação do projeto o solo e o uso do 

solo já se encontram fortemente condicionados pela presença da ZIN existente. 

 

 Funcionamento do estaleiro 

 Construção e beneficiação das infraestruturas 

 Transporte de pessoas e materiais 

Tendo em conta as atividades desenvolvidas no estaleiro, bem como a circulação de 

veículos e maquinaria, poderão ocorrer derrames acidentais de substâncias 

poluentes (combustíveis, óleos e outras substâncias químicas) associados quer a 

operações de armazenamento temporário, quer a operações de manutenção, e 

derrame direto com origem nas máquinas e veículos, originando a contaminação do 

solo. Estas ações também originarão a compactação dos terrenos, provocando a 

degradação do solo devido à alteração das suas características físicas. 

 

O impacte destas ações no solo será negativo, direto, de magnitude reduzida, certo, 

permanente, irreversível e local. A significância do impacte é considerada baixa, 

pois trata-se de solos que sofreram uma degradação em parte da sua área, o que 

diminuiu a sua aptidão de uso. Deverão, no entanto, ser aplicadas medidas 

cautelares das situações de contaminação do solo. 

 

Fase de funcionamento  

 Presença física das infraestruturas 

A presença do projeto terá como consequência a impermeabilização de cerca de 

19,8 ha (72% da área de ampliação), originando a redução da infiltração das águas 

pluviais e a alteração do escoamento superficial, e podendo originar situações de 

erosão do solo especialmente a jusante da área do projeto.  

 

É esperado um impacte negativo, indireto e cumulativo, de magnitude reduzida, 

certo, permanente, reversível e local. Considera-se que a significância é 

indeterminada, dado que nesta fase não existe indicação sobre quais as medidas de 

minimização que vão ser implementadas para minimizar os efeitos na envolvente. 
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 Funcionamento da ZIN ampliada 

 Transporte de pessoas e bens 

Nesta fase, poderá ocorrer o armazenamento de substâncias perigosas na área afeta 

às atividades industriais, existindo a possibilidade de ocorrer a contaminação dos 

solos. Indiretamente, pode ocorrer contaminação causada pelas águas pluviais, por 

fugas de material nos processos de transformação e transporte de substâncias 

poluentes ou por acidentes com derrame destas substâncias, levando à adição no 

solo de compostos que qualitativa e/ou quantitativamente podem modificar as suas 

características naturais, reduzindo o seu valor pedológico. Deste modo, a presença 

de atividades industriais poderá acarretar um maior risco de derramamento de 

poluentes no solo.  

 

Conforme a natureza da substância contaminante, esta pode imobilizar-se no solo, 

ser lixiviada, com potencial afetação de lençóis freáticos, ou ser arrastada pelas 

águas pluviais.  

 

Uma vez que não se conhece o tipo de atividades industriais que se vão instalar no 

ZIN, não se conhece o risco de contaminação do solo associado.  

 

Este é um impacte teórico que, na atual fase de desenvolvimento do projeto, é 

dificilmente avaliável, pelo que se considera o impacte de significância 

indeterminada. 

 

5.5.2. Síntese dos impactes 

 

A construção da ampliação da ZIN afetará solo com aptidão agrícola, mas que se 

encontra já em parte degradado decorrente dos usos presentes na envolvente, pelo 

que o objetivo ambiental é cumprido. Em resumo, os impactes identificados para o 

solo apresentam a significância indicada no Quadro 5.6. 

 

Quadro 5.6 – Síntese dos impactes no solo e uso do solo. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 

- Funcionamento do estaleiro 

- Construção e beneficiação das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância  

Fase de funcionamento:  

- Presença física das infraestruturas 

- Funcionamento da ZIN ampliada 

- Transporte de pessoas e bens 

Negativo de significância indeterminada  
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5.5.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

- Antes do início de qualquer trabalho, deverá ser demarcada a área do terreno a 

intervencionar, através da implantação de estacas pintadas que sejam bem 

visíveis, de forma a evitar danos nos terrenos circundantes e limitar a circulação 

de maquinaria pesada sobre os solos, de forma a evitar a sua compactação. 

- A desmatação deverá realizar-se faseadamente e apenas deverá ser realizada nas 

áreas estritamente necessárias. Sempre que possível, deverão ser salvaguardados 

os exemplares arbóreos e/ou arbustivos presentes. 

- Os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e a movimentação de terras 

deverão ocorrer nos períodos de menor pluviosidade, de forma a minimizar a 

exposição dos solos, a erosão hídrica e o transporte sólido. 

- Antes dos trabalhos de escavação, proceder à decapagem da terra viva e ao seu 

armazenamento em pargas, com altura máxima de 3 m, para posteriormente ser 

utilizada na recuperação paisagística. 

- Definir locais adequados para a colocação das pargas de terra vegetal, 

nomeadamente locais planos e afastados das linhas de água. 

- Prever, no estaleiro, uma zona impermeável para a manipulação de 

combustíveis, óleos ou outras substâncias poluentes. 

- Interditar a rejeição nos solos de qualquer tipo de efluente produzido na obra. 

- 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 dos riscos de contaminação dos solos e das águas. 

- Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo deve proceder-se à 

recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto 

absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final 

adequado. 

- No final das obras, nas áreas que tenham sido utilizadas para estaleiro, deverá 

proceder-se ao revolvimento dos solos, de modo a descompactá-los, 

reconstituindo assim, na medida do possível, a sua estrutura e equilíbrio. 

 

Fase de funcionamento 

- No caso de derrame acidental de substâncias contaminantes, deverá ser 

delimitada a área, devendo os solos ser sujeitos a remediação através de técnicas 

apropriadas, ou totalmente removidos e encaminhados para destino final 

adequado. 

- Deverá ser garantido o manuseamento de substâncias químicas em locais 

impermeabilizados e com bacias de retenção. 

- Deverá ser proibida a descargas no solo e nas linhas de água de substâncias 

poluentes. 
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5.6. Paisagem 

 

5.6.1. Metodologia de avaliação dos impactes paisagísticos 

 

Os impactes na paisagem foram descritos e avaliados dando ênfase às ações que 

introduzem alterações ao nível da composição e do caráter da paisagem e que sejam 

geradoras de danos ao nível visual.  

 

A metodologia de avaliação do impacte visual decorrente da implementação do 

projeto desenvolveu-se em duas fases: 

 

1ª fase: Análise de visibilidade resultante da ocupação da área do projeto. Nesta 

simulação são identificadas as áreas que veem e são vistas da ZIN existente, da área 

de ampliação da ZIN e posteriormente da ZIN ampliada. Esta simulação teve como 

base o relevo.  

 

2ª fase: Avaliação do impacte em função da sensibilidade visual da paisagem da 

área de estudo e da sensibilidade dos observadores às estruturas e ações do projeto, 

segundo parâmetros de natureza paisagística. 

 

Esta avaliação está naturalmente dependente de outros fatores, tais como: 

- A distância a que o observador se encontra do projeto, pois afeta a perceção do 

que é visto, aumentando ou diminuindo a sua sensibilidade ao impacte visual. 

- O contraste visual dado pela diferença existente entre as cores da estrutura em 

causa e o "pano de fundo" contra a qual é observada. Quanto maior for este 

contraste, mais o objeto visado se destacará na paisagem. 

- A presença de outras áreas artificiais, que condiciona a sensibilidade visual dos 

observadores e consequentemente o potencial impacte visual originado pelo 

projeto em análise.  

 

5.6.2. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Através da análise da simulação da visibilidade (Carta 11 no Anexo I e Quadro 5.7) 

verifica-se que a área com visibilidade para a ZIN existente e para a área de 

ampliação (Zona Poente e Zona Nascente) correspondente a 29% e a 30% da área de 

estudo, respetivamente. Verifica-se que os principais aglomerados populacionais da 

área de estudo não apresentam visibilidade para a ZIN existente. 

 

Com a implementação do projeto, a ZIN ampliada será visível em 35% da área de 

estudo. Este acréscimo está associado à via de ligação à variante, que abrange um 

festo com visibilidade para a parte sul da área de estudo. Com este incremento, a 

parte norte da vila de Nelas poderá ter visibilidade para o projeto. No entanto, 
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como esta visibilidade esta relacionada com a via e não com as estruturas industriais 

considera-se que será uma exposição visual muito residual. 

 

Quadro 5.7 – Área de estudo com potencial visibilidade para o projeto. 

Área (ha) 
% da área de 

estudo

Visibilidade para a ZIN existente 1.313,8 28,7 
Visibilidade para ampliação da ZIN (Zona Poente e Zona Nascente) 1.352,3 29,6 
Visibilidade para a ZIN ampliada (existente e ampliação) 1.586,5 34,7 

Nota: A área de estudo considerada para a paisagem tem 4.576,1 ha. 

 

A UV com maior visibilidade para a ZIN existente e para a área do projeto é a UV2 – 

Espaços florestais. Com a ZIN ampliada regista-se um acréscimo significativo da 

exposição visual para a UV1 - Espaços agroflorestais. A UV3 – Área urbana de Nelas, 

onde se localizam os principais observadores sensíveis, terá sempre uma exposição 

visual residual em relação à ZIN ampliada, prevendo-se apenas que seja “visível” a 

parte sul da via de ligação à variante. 

 

Apesar de estarem projetadas obras de beneficiação das infraestruturas na ZIN 

existente, tratam-se de perturbações visuais confinadas ao espaço industrial, não se 

considerando que tenham visibilidade para o exterior. 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

 Funcionamento do estaleiro 

 Construção e beneficiação das infraestruturas 

 Transporte de pessoas e materiais 

A fase de construção é sobretudo uma etapa de desorganização espacial e funcional 

do território, estando as perturbações relacionadas com a introdução de elementos 

“estranhos”, como a área de estaleiro, presença e movimentação da maquinaria 

pesada, materiais de construção, etc. Os impactes visuais introduzidos vão afetar, 

não só a área dedicada à construção do projeto, mas também a sua envolvente, isto 

é, toda a área com visibilidade para o projeto (Carta 11 no Anexo I e Quadro 5.7). 

 

As movimentações de terras provocam a modificação do relevo natural da área de 

implantação do projeto, conduzindo à desorganização da paisagem e à diminuição 

da qualidade visual do local. É ainda esperada a diminuição de visibilidade 

provocada pelo aumento de poeiras no ar e a consequente deposição na envolvente, 

nomeadamente no período de menor precipitação.  

 

No espaço verde da Zona Nascente, não está prevista qualquer intervenção 

específica. De modo a acautelar o depósito de materiais/ resíduos, derivado da 
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melhoria do seu acesso, recomenda-se que seja realizada uma renaturalização da 

área, sugerindo-se a plantação de carvalhos e outra vegetação autóctone, e a 

beneficiação da linha de água nos locais em que esta se encontra degradada. 

 

O projeto insere-se nas unidades visuais UV2 – Espaços florestais e UV4 – Zona 

industrial. As alterações visuais associadas à obra irão constituir um elemento 

intrusivo, diminuindo a qualidade visual do local, pelo que na área do projeto o 

caráter da UV2 será alterado, passando a ter características semelhantes às da UV4. 

 

O impacte previsível nesta fase é considerado negativo, direto e cumulativo, de 

magnitude reduzida, certo, permanente, irreversível e local. O impacte é 

considerado de baixa significância, uma vez os valores paisagísticos estão 

restringidos a uma pequena área na Zona Poente, e ocorrem numa área com baixa a 

média sensibilidade visual. 

 

Fase de funcionamento 

 Presença física das infraestruturas 

 Funcionamento da ZIN ampliada 

 Transporte de pessoas e bens 

Os impactes na paisagem da fase de funcionamento estão associados às alterações 

definitivas no ambiente visual na área de implantação do projeto conferidas pelas 

suas componentes. Nesta fase, para a além das infraestruturas, serão também 

ocupados os lotes com edifícios industriais e outras estruturas que poderão ter maior 

impacte visual e maior exposição visual. 

 

O facto de no início da fase de funcionamento os lotes poderem ainda não estar 

ocupados, irá criar um aspeto de “obra inacabada”. Além disso, a ocupação faseada 

dos lotes irá fazer com que os impactes da fase de construção se prolonguem 

também para a fase de funcionamento. 

 

A conversão do uso atual para o uso associado às atividades industriais traduzir-se-á 

numa perda de ruralidade e num aumento da artificialização. Ocorrerá assim a 

ampliação da área de baixo valor paisagístico, através da conversão de toda a área 

da ZIN ampliada na UV4 – Zona industrial.  

 

Espera-se um impacte negativo, direto e cumulativo, de magnitude reduzida, certo, 

permanente, irreversível e local. Considera-se que o impacte apresenta uma baixa 

significância, uma vez que a área onde se insere o projeto apresenta uma paisagem 

com baixa a média sensibilidade visual às perturbações associadas ao projeto. Além 

disso, a exposição visual da ZIN ampliada corresponderá a um incremento residual 

em relação à ZIN existente. 
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5.6.3. Síntese dos impactes 

 

A implementação do projeto vai ampliar a área com baixo valor paisagístico e a 

diminuição da qualidade da paisagem local. Uma vez que a área onde se insere o 

projeto apresenta uma paisagem com baixa a média sensibilidade visual, considera-

se que as suas características intrínsecas não são alteradas, pelo que o objetivo 

ambiental é cumprido. Os impactes identificados na paisagem apresentam a 

seguinte significância indicada no Quadro 5.8. 

 

Quadro 5.8 – Síntese dos impactes na paisagem. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 

- Funcionamento do estaleiro 

- Construção e beneficiação das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância  

Fase de funcionamento:  

- Presença física das infraestruturas 

- Funcionamento da ZIN ampliada 

- Transporte de pessoas e bens 

Negativo de baixa significância 

 

5.6.4. Medidas de minimização 

 

Fase de pré-construção 

- No espaço verde previsto na Zona Nascente deve ser realizada a renaturalização 

da área, podendo mesmo ser plantados carvalhos e outra vegetação autóctone, 

de modo a valorizar esta área e evitar a sua degradação. 

- Nas linhas de água deverá implementado um plano de recuperação e valorização 

da galeria ripícola, de modo a minimizar os efeitos associados à presença da ZIN 

ampliada. Nomeadamente junto ao ponto de descarga da Zona Poente e no troço 

entre os dois pontos de descarga previstos na Zona Nascente. 

 

Fase de construção 

- O estaleiro deverá ser instalado em local pouco visível e de baixa sensibilidade 

visual e deverá ser objeto de uma adequada recuperação paisagística após a 

conclusão das obras.  

- Todas as operações realizadas por pessoas ou máquinas deverão ser executadas, 

sempre que possível, dentro do perímetro da obra, de forma a reduzir a 

exposição visual destas ações. 

- Toda a área de estaleiro deverá ser vedada, evitando-se a circulação de pessoas 

e máquinas fora do seu perímetro. 

- As áreas de depósito deverão ser instaladas em locais pouco visíveis e de baixa 

sensibilidade visual e deverão ser objeto de uma adequada recuperação 
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paisagística após o término das obras, assegurando a reposição da situação 

inicial.  

- Nos taludes deverão ser adotadas inclinações que garantam a sua estabilidade e 

que facilitem o seu recobrimento vegetal. 

 

 

5.7. Qualidade do ar 

 

5.7.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

 Funcionamento do estaleiro 

 Construção e beneficiação das infraestruturas 

O impacte na qualidade do ar durante a fase de construção será devido 

essencialmente à emissão de poeiras com origem nas ações de escavação e aterro. 

De acordo com a Environmental Protection Agency (EPA, 1995), as emissões de 

partículas totais em suspensão de zonas decapadas são proporcionais à área 

mobilizada, atingindo cerca de 2,96 t/ha/mês que, apesar de ser um valor 

meramente indicativo, permite aferir a ordem de grandeza das emissões envolvidas.  

 

Nesta fase é esperada a mobilização de uma área afeta à construção de 12,2 ha (ver 

Quadro 5.1). Assim, estima-se a emissão de 36,1 t/mês de partículas, durante um 

período de 8 meses. 

 

As atividades de escavação e aterro são responsáveis pela emissão de matéria 

particulada e matéria particulada com menos de 10 µm (PM10) de diâmetro 

aerodinâmico. A maior parte da matéria particulada emitida por este tipo de fontes, 

em resultado das suas dimensões e massa, sofrem deposição nas primeiras centenas 

de metros a partir da fonte emissora e, consequentemente, uma redução da sua 

concentração no ar ambiente. 

 

O impacte provocado por uma elevada concentração de poeiras em suspensão pode 

fazer-se sentir quer sobre a saúde humana, quer sobre a vegetação e a fauna. A 

emissão de partículas pode ainda influenciar a qualidade do ar a nível regional, 

devido aos fenómenos de transporte das partículas de menores dimensões. A análise 

do regime de ventos não revela uma grande variação da velocidade média (ver 

ponto 4.8.3), sendo os ventos mais frequentes e mais intensos os do quadrante 

oeste, seguindo-se os ventos do quadrante este. 
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A análise da envolvente permite verificar que na linha dos ventos dominantes, quer 

de oeste, como de este existem aglomerados populacionais a menos 2 km de 

distância. Os recetores sensíveis localizados na vila de Nelas poderão ser afetados 

quando ocorrerem ventos do quadrante norte e nordeste. 

 

Os recetores sensíveis que poderão ser mais afetados na fase de construção, pela 

sua proximidade à área do projeto, são as habitações unifamiliares nomeadamente: 

- Na Zona Poente: duas habitações isoladas, a cerca de 61 m e 35 m. 

- Zona Nascente: uma habitação a 278 m. 

- Via de ligação à variante Eng.º Luís Almeida: uma habitação a 21 m. 

 

Refere-se ainda a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) que constitui um 

recetor sensível localizado junto à via de ligação à variante Eng.º Luís Almeida e a 

67 m a sudoeste do lote P18 da Zona Poente. 

 

Decorrente das várias atividades de construção, em particular os movimentos de 

terras e a circulação de veículos em áreas não pavimentadas, é esperado um 

impacte negativo, direto, de magnitude moderada, provável, temporário, reversível 

e local. As atividades de construção são temporárias e é possível implementar 

medidas de minimização da emissão de poeiras, pelo que se considera o impacte de 

baixa significância. Ressalva-se a grande importância na implementação das medidas 

de minimização, dada a proximidade dos recetores sensíveis. 

 

 Transporte de pessoas e materiais 

Os poluentes com origem nos gases de escape dos motores dos diversos veículos, 

associados às atividades que vão ocorrer na fase de construção, deverão ter uma 

contribuição para a degradação da qualidade do ar ambiente a nível local. A 

circulação dos veículos de transporte é responsável pela emissão de poluentes 

atmosféricos característicos do tráfego rodoviário, nomeadamente CO, NOx, SO2, 

hidrocarbonetos e partículas. 

 

A estimativa do número de veículos associado ao movimento de terras na fase de 

construção é de 2,5 uvl/h (ver ponto 3.3), ao qual acresce o movimento associado 

ao transporte de outros materiais de construção e trabalhadores, bem como o 

tráfego normal da ZIN existente. 

 

Considera-se, assim, que o transporte de pessoas e materiais na fase de construção 

traduz-se num impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, provável, 

temporário, reversível e local. Dado o caráter temporário desta atividade e o 

número reduzido de veículos gerado, considera-se o impacte de baixa significância. 
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Fase de funcionamento 

 Funcionamento da ZIN ampliada 

As atividades associadas à indústria são suscetíveis de gerar poluição atmosférica. 

Nesta fase do projeto, não é possível estimar as cargas poluentes que serão emitidas 

pelas indústrias a instalar. No entanto, estas encontram-se sujeitas ao cumprimento 

individual da legislação nacional vigente, no que respeita à qualidade do ar 

ambiente. 

 

Na ZIN existente já laboram indústrias que se encontram abrangidas pelo regime de 

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP) e há intenção de ampliar 

algumas destas indústrias, pelo que o projeto pode ter um impacte cumulativo na 

qualidade do ar. 

 

Assim, espera-se que o funcionamento da ZIN ampliada resulte num impacte 

negativo, direto e cumulativo, de magnitude moderada a elevada, provável, 

irreversível e de escala regional. Atendendo ao facto de não ser possível, nesta fase 

do projeto, quantificar as cargas poluentes emitidas para a atmosfera com origem 

na laboração das indústrias a instalar, considera-se o impacte de significância 

indeterminada. 

 

 Transporte de pessoas e bens 

As emissões de poluentes atmosféricos com origem nos veículos de transporte vão 

contribuir para a degradação da qualidade do ar ambiente local, nomeadamente em 

termos de CO, NOX, SO2, hidrocarbonetos e partículas. Estima-se que o tráfego 

associado ao projeto seja de 149 uvl/h (ver ponto 3.3), o que representa cerca de 

41% do tráfego atual na EN234. 

 

Assim, é esperado que o tráfego gerado pela ZIN ampliada contribua para a eventual 

degradação da qualidade do ar. Considera-se o impacte negativo de significância 

indeterminada, dado que não é possível determinar qual o efeito que os transportes 

em conjunto com o funcionamento das unidades industriais terão sobre a qualidade 

do ar a nível local. 

 

5.7.2. Síntese dos impactes 

 

A fase de construção do projeto pode traduzir-se pontualmente numa diminuição da 

qualidade do ar nos recetores sensíveis mais próximos. No entanto, trata-se de uma 

atividade temporária cujos efeitos podem ser minimizados com a implementação de 

medidas de minimização. Os impactes identificados para a qualidade do ar 

apresentam a significância constante no Quadro 5.9. 

 



 
 

Câmara Municipal de Nelas  18/12/2019 Impactes ambientais e medidas de minimização 

 

5-32

Quadro 5.9 – Síntese dos impactes na qualidade do ar. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 

- Funcionamento do estaleiro 

- Construção e beneficiação das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância 

Fase de funcionamento:  

- Funcionamento da ZIN ampliada 
Negativo de significância indeterminada 

- Transporte de pessoas e bens 

 

5.7.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

- As ações de corte do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser 

limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

- Proceder à aspersão regular e controlada de água nas zonas de trabalhos e 

acessos não pavimentados dentro da área de implantação do projeto nos períodos 

secos e ventosos. 

- Deverá ser assegurado o transporte de materiais do tipo particulado em veículos 

com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

- A circulação de veículos e maquinaria afeta à obra deve ser realizada através de 

caminhos assinalados e pela rede viária existente. 

- A velocidade de circulação dos veículos deverá ser limitada para evitar a geração 

de poeiras. 

- Os equipamentos móveis devem encontrar-se em boas condições de operação, 

obedecendo às normas internacionais que regulam a quantidade de gases a emitir 

por veículos pesados. 

- Os acessos à obra e ao estaleiro deverão ser mantidos limpos, bem como os pneus 

de máquinas e veículos associados à obra. 

- Devem ser mantidas todas as árvores que não perturbem a execução da obra. 

- Evitar sempre que possível o atravessamento de aglomerados populacionais por 

veículos pesados afetos à construção. 

- Deve ser realizado o acompanhamento ambiental da obra, com apresentação 

mensal à Autoridade de AIA da verificação das medidas de minimização. 

 

Fase de funcionamento 

- As atividades que se pretendam instalar deverão cumprir os limites de emissão de 

poluentes gasosos para a atmosfera definidos na legislação nacional. 

- Os trabalhadores da ZIN ampliada devem ser incentivados a utilizar modos de 

deslocação suaves e/ou transportes públicos. 
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5.8. Clima e alterações climáticas 

 

5.8.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

 Funcionamento do estaleiro 

 Construção e beneficiação das infraestruturas 

 Transporte de pessoas e materiais 

As atividades de limpeza do terreno, desarborização e movimentos de terras irão 

originar a perda do potencial para sequestro de carbono da área do projeto, que se 

estima atualmente entre 451,9 e 733,7 t CO2eq/ano. 

 

O potencial para o sequestro de carbono será em grande parte perdido na fase de 

construção. Nos espaços verdes propostos para a Zona Nascente, nomeadamente na 

área a norte, considera-se que será mantida a ocupação atual (COS2015).  

 

Considerando os usos do solo na área do projeto após a conclusão da fase de 

construção, estimou-se o potencial para sequestro de carbono remanescente 

(Quadro 5.10). 

 

De acordo com a estimativa apresentada, no final da fase de construção é esperada 

uma diminuição de sequestro de carbono que pode ascender a 96%, 

comparativamente com a situação de referência. Assim, o impacte da fase de 

construção será negativo, direto, de magnitude baixa, certo, permanente, 

irreversível e local. Considera-se o impacte de baixa significância, dada a pequena 

área afeta ao projeto passível de potenciar o sequestro de carbono. 

 

Quadro 5.10 - Estimativa de sequestro de carbono na área do projeto no final da fase de construção. 

Usos do solo 
Área 

Fator de sequestro** 

(t C/ano) 

CO2 sequestrado 

(t CO2/ano) 

(ha) (%) Min. Max. Min. Max. 

Vegetação herbácea natural (*) 1,03 3,8 -1,8 7,0 -6,8 26,4 

Florestas de eucalipto 0,0114 0,042 5,5 32,0 0,23 1,3 

Matos e vinhas 1,23 4,6 D D D D 

Território artificializado sem 

capacidade de sequestro de carbono 
24,8 91,6% - - - - 

-6,5 27,7 

Notas: D - uso do solo com capacidade para sequestro de carbono, mas com PLE desconhecido; (*) Equiparado para efeitos de fator de 
sequestro a pastagens naturais. (**) Silva (2010) e Rodrigues et al. (2012). 

 

A implementação de medidas de minimização que promovam a valorização e o 

estabelecimento de ecossistemas nos espaços verdes e nas áreas adjacentes, 
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aumentando e promovendo a capacidade para sequestro de carbono, pode permitir 

atenuar o impacte. 

 

Fase de funcionamento 

 Presença física das infraestruturas 

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. 

 

 Funcionamento da ZIN ampliada 

 Transporte de pessoas e bens 

O funcionamento da ZIN ampliada irá traduzir-se num tráfego de veículos de cerca 

de 149 uvl/h (ver ponto 3.3), 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. 

 

5.8.2. Síntese dos impactes 

 

O projeto prevê a criação de um espaço infraestruturado para a instalação de 

indústrias, comércio e armazéns, o que se traduz na artificialização da área. No 

Quadro 5.11 apresenta-se uma síntese dos impactes. 

Quadro 5.11 – Síntese dos impactes no clima e alterações climáticas. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 

- Funcionamento do estaleiro 

- Construção e beneficiação das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância 

Fase de funcionamento:  

- Presença física das infraestruturas 

- Funcionamento da ZIN ampliada 
Negligenciável 

- Transporte de pessoas e bens Negativo de baixa significância 

 

5.8.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

- Sempre que tecnicamente possível, as árvores que se encontrem na área do 

projeto devem ser transplantadas para os espaços verdes. 

- Deve ser promovida a valorização das áreas adjacentes ao projeto, por forma a 

minimizar a perda do potencial para sequestro de carbono devido à presença da 

ZIN ampliada. 
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Fase de funcionamento 

- 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. 

 

 

5.9. Ambiente sonoro 

 

5.9.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

 Funcionamento do estaleiro 

 Construção e beneficiação das infraestruturas 

As obras de construção civil, sendo atividades ruidosas temporárias, estão afetas ao 

regime do art. 14º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. Este artigo 

determina que é proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na 

proximidade de edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias 

úteis entre as 20 e as 8 horas, na proximidade de escolas durante o seu horário de 

funcionamento e na proximidade de hospitais ou estabelecimentos similares. Esta 

proibição poderá ser ultrapassada, solicitando uma licença especial de ruído ao 

município onde decorrem as obras (art. 15º do RGR). Assim, para o caso de obras 

que ocorrem apenas durante o período diurno, por força da aplicação dos artigos 

14.º e 15.º do RGR, não existe restrição legal relativamente ao nível de ruído 

máximo que poderá ser gerado. 

 

Durante a fase de construção é esperado um aumento dos níveis de ruído no local de 

implantação do projeto e na sua envolvente próxima, essencialmente devido aos 

trabalhos de construção, escavação, funcionamento do estaleiro e circulação de 

veículos pesados de transporte de materiais e equipamentos. Cada uma das 

operações de construção constitui uma fonte de ruído limitada no tempo, pelo que a 

incomodidade por si causada restringir-se-á apenas ao período de ocorrência de 

cada uma. 

 

As atividades ruidosas associadas às obras de construção civil, nomeadamente os 

movimentos de terras e a construção das infraestruturas, são especialmente 

sentidas a curta distância. Devido aos mecanismos de dispersão da energia sonora e 

dado tratar-se de fontes pontuais, a atenuação do ruído é da ordem dos 6 dB(A) por 

duplicação da distância à fonte. De acordo com a bibliografia consultada, a ordem 

de grandeza dos níveis de ruído produzidos pelos equipamentos de construção civil 
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que previsivelmente serão utilizados durante a fase de construção das 

infraestruturas situam-se nas gamas apresentadas no Quadro 5.12. 

 

Quadro 5.12 – Níveis de ruído emitidos por equipamentos utilizados em obras de construção civil. 

Equipamento 
Níveis sonoros 

(LAeq), dB(A) 

Equipamentos estimados (n.º) 

para a fase de construção (*) 

Retroescavadora 90 1 

Equipamentos de corte 105 1 

Máquinas escavadoras e de transporte de terras 100 1 

Perfuradora hidráulica 114 1 

Dumpers 100 2 

Nota: (*) O número de equipamentos apresentado é uma estimativa. 

 

Relativamente às fontes sonoras associadas à fase de construção foi assumido que se 

localizam no centro da Zona Poente e no centro da Zona Nascente (ver Figura 5.2). 

Considerou-se assim o funcionamento simultâneo de todos estes equipamentos, o 

que equivale a um nível sonoro global de 115,0 dB(A). 

 

Com base no nível sonoro produzido pelo funcionamento em conjunto dos 

equipamentos, foi calculado o nível sonoro esperado junto dos recetores sensíveis 

(ver Figura 5.2). Note-se que o cálculo do nível sonoro tem em consideração a 

distância dos recetores sensíveis às fontes de emissão de ruído e que foi considerada 

a propagação em espaço livre. 
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Figura 5.2 – Localização dos recetores sensíveis na envolvente do projeto. 

 

No Quadro 5.13 apresentam-se, para os diferentes períodos de referência, os valores 

medidos na situação de referência e os níveis sonoros esperados durante a fase de 

construção. Os níveis sonoros estimados correspondem à soma logarítmica dos níveis 

esperados junto dos referidos pontos recetores, considerando a atenuação, com os 

níveis sonoros que ocorrem na situação de referência, que constituem o nível de 

base para o cálculo dos valores esperados. 
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Quadro 5.13 – Níveis sonoros na situação de referência e na fase de construção do projeto. 

Recetor 

Período diurno Período entardecer Período noturno 

LAeq na situação de 

referência 

LAeq previsto (1) na 

fase de construção
LAeq (2) LAeq (2) 

P1 38,6 52,5 41,4 42,1 

P2 39,9 44,7 40,4 40,3 

P3 45,7 50,0 43,2 41,5 

ERPI 39,9 49,1 40,4 40,3 

Habitação P1-A 38,6 57,3 41,4 42,1 

Notas: (1) Valores que resultam da soma logarítmica dos níveis da situação de referência com os níveis associados ao 
funcionamento dos equipamentos; (2) As atividades de construção estarão restritas ao período diurno entre as 8h e 
as 17h, pelo que não abrangem estes períodos de referência. 

 

No Quadro 5.14 apresenta-se o diferencial entre o ruído ambiente determinado 

durante a ocorrência do ruído particular da atividade em avaliação e o ruído 

residual. 

 

Quadro 5.14 – Critério de incomodidade na fase de construção. 

Recetor 

Diferença entre LAeq do ruído ambiente determinado 

durante a ocorrência do ruído particular da atividade em 

avaliação e o LAeq do ruído residual 

Valor limite +D (*) 

P1 14 

6 (5+1) 

P2 5 

P3 4 

ERPI 9 

Habitação P1-A 19 

Notas: (*) Considerando um período de funcionamento da atividade em avaliação de 8 horas. 

 

No Quadro 5.15 apresentam-se os valores estimados para os indicadores Lden e Ln 

para a avaliação do critério da exposição máxima. 

 

Quadro 5.15 – Valor dos indicadores Lden e Ln na situação de referência e na fase de construção. 

Recetor 
Lden (dB(A)) 

Ln (dB(A)) 
Situação de referência Fase de construção 

P1 48 52 42 

P2 47 47 40 

P3 49 50 42 

ERPI 47 49 40 

Habitação P1-A 48 55 42 

 

Valores Limite de Exposição Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] 

Zonas não classificadas 63 53 

Zonas mistas 65 55 

 

Verifica-se que a fase de construção origina acréscimos significativos no nível sonoro 

junto dos recetores sensíveis relativamente à situação de referência, em particular 

no ponto P1, ERPI e habitação P1-A, onde o critério de incomodidade não será 

cumprido. Em quase todos os recetores sensíveis é cumprido o critério de exposição 

máxima, considerando o zonamento acústico definido no PDM de Nelas (ver Figura 2 
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do Anexo X). A exceção ocorre na habitação P1-A que, devido à proximidade com a 

área do projeto, não cumpre o valor limite estabelecido para o indicador Lden. 

 

Acresce ainda o facto de os recetores sensíveis correspondentes ao ponto P2 e a 

ERPI localizarem-se a 22 m e a 16 m, respetivamente, da via de ligação à variante 

Eng.º Luís Almeida, pelo que as atividades de construção desta via irão provocar 

nestes recetores um aumento dos níveis sonoros ainda mais significativo durante a 

fase de construção. 

 

As atividades inerentes à construção do projeto vão então provocar uma alteração 

dos níveis sonoros nos recetores sensíveis da envolvente, pelo que se espera um 

impacte negativo, direto e cumulativo, de magnitude moderada, provável, 

temporário, reversível e local. Uma vez que as atividades ruidosas são temporárias e 

só irão ocorrer no período diurno e em dias úteis, considera-se o impacte de baixa 

significância. Ainda assim devem ser adotadas medidas de minimização que evitem 

situações de incomodidade para a população. 

 

 Transporte de pessoas e materiais 

As atividades de construção vão gerar um movimento adicional de veículos, que se 

estima em cerca de 2,5 uvl/h, durante 8 meses no período entre as 08h00 e as 

17h00 e em dias úteis. 

 

O impacte decorrente do aumento de veículos será negativo, direto e cumulativo, 

de magnitude moderada, provável, temporário, reversível e local. Considera-se que 

o impacte apresenta uma baixa significância nos níveis sonoros, uma vez que o 

movimento de veículos pesados só ocorrerá em dias úteis e durante parte do período 

diurno e por um período limitado no tempo. 

 

Fase de funcionamento 

 Funcionamento da ZIN ampliada 

 Transporte de pessoas e bens 

O funcionamento do projeto deverá provocar uma alteração no ambiente sonoro 

junto dos usos sensíveis localizados na envolvente, decorrente dos equipamentos 

que as empresas poderão ter no exterior e associado ao tráfego rodoviário gerado 

pelas empresas instaladas. 

 

Se se considerar que o projeto corresponde a um conjunto de fontes em área, 

representando cada lote uma fonte sonora de 60 dB(A), o funcionamento simultâneo 

de todos os lotes das áreas de ampliação da ZIN equivale a um nível sonoro global de 

70,8 dB(A) na Zona Poente e 72,8 dB(A) na Zona Nascente. 
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Com base no nível sonoro produzido pelo funcionamento em pleno da ZIN ampliada, 

foi calculado o nível sonoro esperado junto dos recetores sensíveis, considerando 

que todos os lotes trabalham 24 h por dia. Note-se que foi considerada a propagação 

em espaço livre e que o cálculo do nível sonoro tem em consideração a distância dos 

recetores sensíveis às fontes de emissão de ruído (lotes mais próximos de cada 

recetor). 

 

No Quadro 5.16 apresentam-se, para os diferentes períodos de referência, os valores 

calculados na situação de referência e os níveis sonoros estimados para a fase de 

funcionamento. 

 

Quadro 5.16 – Níveis sonoros na situação de referência e na fase de funcionamento do projeto. 

Recetor 

Período diurno Período do entardecer Período noturno 

LAeq na 

situação de 

referência 

LAeq na fase de 

funcionamento 

(*) 

LAeq na 

situação 

de referência 

LAeq na fase de 

funcionamento 

(*) 

LAeq na 

situação de 

referência 

LAeq na fase de 

funcionamento 

(*) 

P1 38,6 38,6 41,4 41,4 42,1 42,2 

P2 39,9 39,9 40,4 40,4 40,3 40,3 

P3 45,7 45,7 43,2 43,2 41,5 41,5 

ERPI 39,9 39,9 40,4 40,4 40,3 40,3 

P1-A 38,6 38,8 41,4 41,5 42,1 42,2 

Notas: (*) Valores que resultam da soma logarítmica dos níveis da situação de referência com os níveis associados ao funcionamento 
das unidades industriais que se vão instalar nos lotes. 

 

No Quadro 5.17 apresenta-se o diferencial entre o ruído ambiente determinado 

durante a ocorrência do ruído particular da atividade em avaliação e o ruído 

residual. 

 

Quadro 5.17 – Critério de incomodidade na fase de funcionamento. 

Recetor 

Diferença entre LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do 

ruído particular da atividade em avaliação e o LAeq do ruído residual 

Período diurno Período do entardecer período Noturno 

P1 0 0 0 

P2 0 0 0 

P3 0 0 0 

ERPI 0 0 0 

Habitação P1-A 0 0 0 

 

 Valor Limite + D (*) 

Período diurno 5 (5+0) 

Período do Entardecer 4 (4+0) 

Período Noturno 3 (3+0) 

Notas: (*) Considerando um período de funcionamento da atividade de 24 horas. 

 

No Quadro 5.18 apresentam-se os valores estimados para os indicadores Lden e Ln 

para a avaliação do critério da exposição máxima. 
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Quadro 5.18 – Valor dos indicadores Lden e Ln na situação de referência e na fase de funcionamento. 

Recetor 

Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) 

Situação de 

referência 

Fase de 

funcionamento 

Situação de 

referência 

Fase de 

funcionamento 

P1 48 48 42 42 

P2 47 47 40 40 

P3 49 49 42 42 

ERPI 47 47 40 40 

P1-A 48 48 42 42 

 

Valores Limite de Exposição Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] 

Zonas não classificadas 63 53 

Zonas mistas 65 55 

 

Verifica-se que a fase de funcionamento praticamente não origina quaisquer 

acréscimos no nível sonoro junto dos recetores sensíveis relativamente à situação de 

referência. Efetivamente, é nula a diferença entre o ruído ambiente determinado 

durante a ocorrência do ruído particular do funcionamento do projeto e o ruído 

residual, pelo que é cumprido o critério de incomodidade em todos os recetores 

sensíveis. O critério de exposição máxima também é cumprido em todos os 

recetores avaliados. 

 

Apesar desta análise, note-se que o recetor sensível avaliado pelo ponto P2 e a ERPI 

localizam-se muito próximos da via de ligação à variante Eng.º Luís Almeida, 

respetivamente 22 m e 16 m, pelo que nestes recetores pode vir a ocorrer um 

aumento dos níveis sonoros, dependendo do volume de tráfego. Nesta fase, não 

existem dados que permitam estimar o tráfego esperado nesta via. 

 

Pode-se portanto concluir que o impacte decorrente da fase de funcionamento do 

projeto será negativo, direto e cumulativo, de magnitude reduzida, provável, 

permanente, reversível e local. Apesar da via de ligação à variante Eng.º Luís 

Almeida poder influenciar os níveis sonoros nos recetores sensíveis, o funcionamento 

do projeto não deverá alterar o ambiente sonoro junto dos usos sensíveis localizados 

na envolvente, pelo que o impacte deverá ser de baixa significância. 

 

5.9.2. Síntese dos impactes 

 

O objetivo ambiental de manter um ambiente sonoro compatível com as atividades 

presentes é cumprido. Assim, considerou-se que os impactes identificados para o 

ambiente sonoro apresentam a significância descrita no Quadro 5.19. 
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Quadro 5.19 – Síntese dos impactes no ambiente sonoro. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Funcionamento do estaleiro 

- Construção e beneficiação das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

- Movimentos de terras 

Negativo de baixa significância 

Fase de funcionamento:  

- Funcionamento da ZIN ampliada 

- Transporte de pessoas e bens 
Negativo de baixa significância 

 

5.9.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

- Previamente ao início da construção, deverá ser definida uma área de estaleiro 

num local o mais afastado possível dos recetores sensíveis. 

- Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, 

designadamente à população residente nas freguesias de Senhorim, Vilar Seco e 

Nelas. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a 

localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e 

eventuais afetações à população, nomeadamente trajetos e implicações 

acústicas. 

- Assegurar a manutenção e revisão periódica dos veículos e maquinaria de apoio à 

obra. 

- A Entidade Executante deverá fazer prova da certificação da classe de nível da 

potência sonora emitida por toda a maquinaria de apoio à obra. 

- Selecionar sempre que possível técnicas e processos construtivos que gerem 

menos ruído. 

- Definir um horário de trabalho adequado, com a limitação da execução ou da 

frequência de atividades de construção que gerem elevado ruído, bem como da 

utilização de explosivos, apenas ao período diurno (das 08h00 às 20h00) e nos 

dias úteis, e tendo em atenção o estabelecido no artigo 14º do Decreto-Lei 

n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

- Evitar sempre que possível o atravessamento de aglomerados populacionais por 

veículos pesados afetos à construção. 

- Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deverá recorrer-se a 

técnicas de pré-corte e ao uso de micro-retardadores, de modo a atenuar a 

intensidade das vibrações produzidas. 

 

Fase de funcionamento 

- Deve ser dada particular atenção às características das empresas a instalar nos 

lotes P8, P9, P12, P16, P18 e P20, por forma a evitar a ocorrência de situações 
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de incomodidade junto dos recetores sensíveis P1, P1-A e Estrutura Residencial 

para Pessoas Idosas. 

- As empresas a instalar na área do projeto deverão, em termos de ruído emitido 

para o exterior das instalações, cumprir o disposto no Artigo 13º do Decreto-Lei 

n.º 9/2007, de 17 de janeiro, relativo ao exercício de atividades ruidosas de 

caráter permanente. 

- Caso ocorram reclamações relativamente aos níveis de ruído, deve ser realizada 

uma campanha de monitorização do ambiente sonoro e apresentadas as medidas 

corretivas adequadas. 

 

 

5.10. Resíduos 

 

5.10.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

 Funcionamento do estaleiro 

 Construção e beneficiação das infraestruturas 

 Transporte de pessoas e materiais 

O desenvolvimento das atividades de construção, em particular as ações de 

desmatação, decapagem, aterro e desaterro, favorecem o aparecimento de 

depósitos ilegais de resíduos, nomeadamente de resíduos de construção e 

demolição. Este tipo de fenómeno verifica-se atualmente na área do projeto e na 

sua envolvente (ver ponto 4.10.3). O projeto não quantifica a remoção dos resíduos 

de construção e demolição pré-existentes na Zona Poente e na Zona Nascente. 

Considera-se que esta atividade deve ser integrada na empreitada. 

 

A fase de construção irá gerar 27.250 t de solos e rochas, que serão encaminhados a 

vazadouro autorizado, sem no entanto ser especificado onde se localiza o referido 

vazadouro. Dada a necessidade futura de terras para aterro de alguns dos lotes à 

cota das vias, considera-se que deve ser previsto na fase de construção a 

constituição de um local na área do projeto para a colocação dos referidos 

materiais. Este local deverá ser escolhido por forma a não afetar a envolvente, deve 

corresponder a uma área já artificializada, plana e deve ser vedada para não 

constituir uma área de degradação paisagística. 

 

Os restantes resíduos produzidos durante a fase de construção irão ser 

temporariamente armazenados na área de estaleiro e posteriormente encaminhados 

a destino final adequado. Cabe à Entidade Executante, a responsabilidade pelo 
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cumprimento da legislação em vigor relativa à gestão de resíduos e de 

implementação do PPGRCD. 

 

A correta gestão de todos os resíduos (pré-existentes e produzidos durante a 

empreitada) determina um impacte negativo, direto, de magnitude moderada, 

certo, temporário, irreversível e de escala regional. Uma vez que a produção de 

resíduos na fase de construção não deverá afetar a capacidade do sistema de 

gestão, espera-se um impacte de baixa significância. 

 

Fase de funcionamento 

 Presença física das infraestruturas 

 Funcionamento da ZIN ampliada 

A ocupação da área do projeto obrigará à ampliação da rede pública de recolha de 

resíduos urbanos, de modo a garantir o serviço na Zona Poente e na Zona Nascente. 

Nesta fase não é possível estimar os quantitativos gerados pelo projeto, uma vez 

que não são conhecidas todas as empresas que se irão instalar, nem estão ainda 

previstos locais de depósito de resíduos. 

 

Espera-se assim um impacte negativo, direto, de magnitude moderada, certo, 

permanente, irreversível e de escala regional. Apesar de não se conhecerem 

quantitativos sobre a produção de resíduos, é pouco provável que o acréscimo afete 

a capacidade do sistema de gestão das várias estruturas municipais, regionais e 

privadas de gestão, pelo que se espera um impacte de baixa significância.  

 

A constituição dos espaços verdes, sem qualquer tipo de intervenção prevista que 

promova a sua valorização e a integração do projeto na envolvente, e a construção 

da Rua C na Zona Nascente, sem saída ou qualquer tipo de continuidade, favorece o 

aparecimento de depósitos ilegais de resíduos, conforme os que se verificam junto à 

subestação (ver Fotografia 4.20).  

 

Também não se encontra prevista a vedação dos lotes não ocupados, o que favorece 

a ocorrência de depósitos ilegais de resíduos de construção e demolição. 

 

Considera-se, assim, importante a implementação de medidas de valorização das 

áreas adjacentes e a integração paisagística do projeto na envolvente para que não 

se criem zonas propícias aos fenómenos de depósito ilegal de resíduos que 

atualmente ocorrem no local. 

 

5.10.2. Síntese dos impactes 

 

Pode-se concluir que o objetivo ambiental para os resíduos é cumprido, desde que 

implementadas as medidas propostas. Considerou-se que os impactes identificados 
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têm a significância apresentada no Quadro 5.20. 

 

Quadro 5.20 – Síntese dos impactes nos resíduos. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 

- Funcionamento do estaleiro 

- Construção e beneficiação das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância 

Fase de funcionamento:  

- Presença física das infraestruturas 

- Funcionamento da ZIN ampliada 
Negativo de baixa significância 

 

5.10.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

- Devem ser previstos no Caderno e Encargos/ Mapa de Quantidades da empreitada 

a recolha e envio a destino final autorizado dos resíduos de construção e 

demolição pré-existentes na área do projeto e que constituem atualmente 

depósitos ilegais de resíduos.  

- Deve ser definido na área do projeto ou da ZIN existente um local para a 

colocação dos solos e rochas sobrantes, para serem utilizados nas atividades de 

aterro de lotes. Este local deverá ser escolhido por forma a não afetar linhas de 

água ou áreas de escoamento superficial, deve corresponder a uma área plana, 

já artificializada e de baixa exposição visual. Adicionalmente esta área deve ser 

vedada, por forma a não constituir uma área de degradação paisagística. 

- Devem ser implementadas medidas de valorização e integração paisagística do 

projeto na envolvente que promova a valorização do território e evitem a sua 

degradação. 

- A Entidade Executante deverá implementar o PPGRCD do projeto, garantindo o 

correto armazenamento e o adequado destino final dos resíduos produzidos, 

privilegiando a sua valorização e reciclagem, em detrimento da deposição em 

aterro. 

- A Entidade Executante deverá dar garantias de que os resíduos produzidos terão 

destino adequado. 

- Deverá ser mantido um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e 

os respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de 

resíduos. 

- Deverá ser assegurado o correto armazenamento temporário dos resíduos 

produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação 

em vigor. 
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- No início da fase de construção, deve ser balizada a área de intervenção e 

proibido qualquer depósito de materiais ou resíduos na envolvente da área de 

implantação. 

- A biomassa vegetal e outros resíduos silvícolas resultantes da desmatação/ 

desarborização do terreno devem ser encaminhados para valorização. 

- É expressamente proibida a queima de qualquer tipo de resíduo a céu aberto. 

- Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem 

ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, 

devendo ser promovida a separação das frações recicláveis e posterior envio para 

reciclagem. 

- Deverá ser proibida a deposição de resíduos lixiviáveis a céu aberto, para evitar o 

arraste, pelas águas pluviais, de substâncias nocivas ao ambiente. 

- Deve ser prevista a contenção/ retenção de eventuais escorrências/ derrames. 

- Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em 

recipientes adequados e estanques. 

 

Fase de funcionamento 

- Proceder à valorização dos espaços verdes, de forma a prevenir utilizações 

indevidas destes espaços, tal como o depósito ilegal de resíduos. 

- Todas as empresas a instalar na área do projeto devem respeitar as boas práticas 

de gestão de resíduos, consoante a sua tipologia, promovendo a reciclagem e 

valorização dos mesmos. 

 

 

5.11. Património arqueológico 

 

5.11.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras  

 Funcionamento do estaleiro 

 Construção e beneficiação das infraestruturas 

Decorrente da consulta bibliográfica, foi possível aferir a existência de um elevado 

número de vestígios patrimoniais de variadas épocas históricas nas áreas das 

freguesias de Senhorim, Vilar Seco e Nelas. Durante os trabalhos de prospeção foram 

observadas ocorrências patrimoniais etnográficas as quais se localizam na Zona 

Nascente (ver Figura 5.3). A OP3 – Edifício em Ruínas coincide com a área de 

implantação do lote N4, estando prevista a realização do aterro dos lotes N1 a N8 na 

fase de construção das infraestruturas, o que implica a destruição desta ocorrência. 
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O impacte da fase de construção será negativo, direto, de magnitude reduzida, 

certo, permanente, irreversível e de escala local. Dado o reduzido valor desta 

ocorrência e a implementação das medidas de minimização propostas, considera-se 

o impacte de baixa significância. 

 

 

Figura 5.3 – Localização das ocorrências patrimoniais na Zona Nascente. 

 

A ocorrência patrimonial OP1 – Ruínas de edifício e a OP2 - Possível Lagareta, 

localizam-se numa área que não interfere diretamente com a empreitada de 

construção das infraestruturas da ZIN. No entanto, a curto prazo, decorrente da 

ocupação dos lotes, deverá ser efetuada a sua destruição. Por forma a minimizar o 

impacte, são propostas medidas a implementar na fase de acompanhamento 

arqueológico da construção das infraestruturas. Os resultados das medidas propostas 

deverão determinar se é viável no futuro a ocupação do lote N16. 
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5.11.2. Síntese dos impactes 

 

Pode-se concluir que o objetivo ambiental para o património arqueológico é passível 

de ser cumprido, desde que implementadas as medidas propostas. Considerou-se 

que os impactes identificados têm a significância indicada no Quadro 5.21. 

 

Quadro 5.21 – Síntese dos impactes no património arqueológico. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 

- Funcionamento do estaleiro 

- Construção e beneficiação das infraestruturas 

Negativo de baixa significância 

 

5.11.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

- Deverá ser implementado um processo de acompanhamento arqueológico 

rigoroso e efetivo de todos os trabalhos de obra que impliquem intervenção ao 

nível do solo/ subsolo, bem como das fases de intervenção antecedentes e/ou 

coincidentes com a desarborização e limpeza de qualquer coberto vegetal, de 

forma a permitir a leitura abrangente e precisa da área a ser intervencionada 

pela obra. 

- No caso de serem descobertos vestígios arqueológicos durante os trabalhos, as 

movimentações de terras devem ser suspensas de imediato e o mesmo 

comunicado à Tutela e ao dono de obra, para serem tomadas as necessárias 

medidas de minimização. 

- A realização de quaisquer trabalhos arqueológicos carece de autorização prévia 

da Tutela e só podem ser efetuados por arqueólogo habilitado para o efeito. 

- Para as ocorrências patrimoniais OP1 e OP3 deverá ser executado o registo 

fotográfico e elaborada uma descrição das mesmas. 

- Durante os trabalhos de execução do projeto deve-se criar um perímetro de 

proteção da ocorrência OP2 com cerca de 10 m, utilizando para o efeito fitas 

sinalizadoras.  

- Na Ocorrência Patrimonial OP2, deverá ser realizada a limpeza do afloramento 

rochoso e registada a existência ou não de cortes em negativo que possam 

concretizar a existência de uma lagareta. A confirmar-se a existência da 

Lagareta, deverá realizar-se uma Nota Técnica a enviar à DRCC e proceder-se à 

sua preservação.  
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5.12. Socioeconomia 

 

5.12.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

 Funcionamento do estaleiro 

 Construção e beneficiação das infraestruturas 

 Transporte de pessoas e materiais 

No que respeita à população e povoamento, espera-se que o conjunto das ações de 

construção tenha como consequência um acréscimo temporário de trabalhadores. 

No entanto, não se espera que estes trabalhadores se fixem permanentemente no 

local, pelo que não são esperadas alterações ao nível da estrutura demográfica e do 

povoamento do concelho de Nelas e freguesias envolvidas. 

 

Em termos da estrutura da atividade económica, estas ações vão gerar uma procura 

local de mão de obra no setor da construção civil. Ainda assim, o impacte positivo 

para o concelho de Nelas depende da entidade responsável pela obra, e em 

particular da sua política de recrutamento de pessoal. Face ao tipo e dimensão das 

obras a efetuar, é de prever o emprego de mão de obra local. A análise das 

atividades económicas (ver Anexo IX) permitiu verificar que o setor da construção é 

o terceiro que mais emprega no concelho, o que à partida indica a existência local 

de mão de obra qualificada neste ramo de atividade. Haverá, assim, um contributo 

para atenuar os níveis de desemprego. 

 

Espera-se que o efeito na criação de emprego se traduza num impacte positivo, 

certo, direto, temporário, reversível, de magnitude reduzida e escala regional. Dado 

que se prevê a mobilização de um volume de mão de obra de cerca de 30 postos de 

trabalho diretos durante um ano, este impacte será de baixa significância. 

 

A fase de construção induzirá ainda alguns impactes na estrutura socioeconómica 

local, devido ao aumento da procura das atividades económicas nos setores do 

comércio, restauração e serviços de apoio (financeiros, comunicação, 

abastecimento, transporte, bens e produtos, etc.). 

 

O investimento previsto, de cerca de 3,5 milhões de Euros na obra, representa uma 

média mensal de cerca de  292.000 Euros durante 1 ano, que se traduz na indução de 

efeitos multiplicadores na economia regional e local. Trata-se de um impacte 

positivo, de magnitude moderada, direto pelo investimento na obra e indireto pelo 

consumo em setores de apoio, certo, temporário, irreversível e regional. Tendo em 

conta a dimensão do investimento, o impacte será de média significância. 
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No que respeita às atividades económicas no local e envolvente, não se espera que 

as ações do projeto provoquem alterações significativas no seu normal 

funcionamento, embora possam ocorrer situações de congestionamento de tráfego 

decorrente do aumento de veículos em circulação. Haverá ainda um aumento 

potencial da incomodidade juntos dos recetores sensíveis mais próximos, causado 

pela degradação da qualidade do ar e ruído ambiente, como referido nos pontos 

anteriores do presente capítulo.  

 

Fase de funcionamento 

 Funcionamento da ZIN ampliada 

A esta fase estão associados impactes positivos na fixação da população, em virtude 

da criação de postos de trabalho gerados pelo projeto, que contribuirão para o 

aumento da população residente no concelho de Nelas. O funcionamento do projeto 

contribuirá ainda para a melhoria das condições de vida das populações, uma vez 

que poderá induzir a localização de serviços qualificados. 

 

O impacte ao nível do povoamento, entendido não apenas como a forma de 

distribuição da população no território, mas também no que diz respeito à 

hierarquia urbana ou novas centralidades de caráter concelhio, está também 

associado às atividades socioeconómicas e funções urbanas que o projeto poderá 

gerar. A ampliação da ZIN prevê a reserva de um lote para a instalação de 

equipamentos de utilização coletiva. Assim, mais do que alterar centralidades, 

espera-se que o projeto contribua para o acréscimo da importância do concelho de 

Nelas no contexto da hierarquia económica regional, por via do reforço e 

diversificação do produto industrial local e regional. 

 

A criação permanente de cerca de 1.068 postos de trabalho corresponderá a uma 

massa salarial anual de 16 milhões de Euros, admitindo um valor médio anual de 

15.000 Euros por trabalhador. 

 

Há ainda a acrescentar o emprego de mão de obra especializada nos serviços de 

manutenção de caráter imprevisível, impossíveis de quantificar. O funcionamento 

das empresas e instituições implicará também o aumento dos níveis de despesa com 

prestadores de serviços e indústrias localizadas na região.  

 

Para além dos postos de trabalho criados direta e localmente pelo projeto, há que 

considerar as atividades económicas induzidas pela mesma, nomeadamente de 

construção civil, comércio, restauração e serviços de apoio (financeiros, 

comunicação, abastecimento, etc.). Para além do consequente acréscimo do peso 

do setor secundário e terciário que o projeto inevitavelmente provocará, facto 
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importante em termos de estrutura produtiva local, espera-se uma qualificação do 

comércio e serviços atualmente prestados. 

 

Globalmente, todo o sistema económico regional poderá beneficiar devido ao 

rendimento proporcionado basicamente por três vias: pela despesa, relacionada com 

os funcionários e atividades associadas ao funcionamento das empresas a instalar, 

que incidirá sobre diversos agentes económicos fornecedores de bens e serviços; 

pela aquisição de bens e serviços e das sucessivas transações económicas, devido ao 

rendimento; e pela atividade económica em geral, devido aos níveis de consumo. 

 

Finalmente, o sistema económico local beneficiará com as taxas e impostos 

arrecadados através do Município de Nelas. 

 

Trata-se, assim, de um impacte positivo, direto e indireto, de magnitude elevada, 

certo, permanente, irreversível e regional. Dado o reforço do rendimento à escala 

supra municipal e o aproveitamento do potencial industrial e de serviços, considera-

se que o impacte será de elevada significância. 

 

5.12.2. Síntese dos impactes 

 

A implementação do projeto traduz-se na melhoria global das condições sociais e 

económicas na sua área de influência. A significância dos impactes identificados na 

socioeconomia encontra-se no Quadro 5.22. 

 

Quadro 5.22 – Síntese dos impactes na socioeconomia. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras  

- Funcionamento do estaleiro 

- Construção e beneficiação das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Positivo de média significância 

Fase de funcionamento:  

- Funcionamento da ZIN ampliada Positivo de elevada significância 

 

5.12.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

- Definir um plano de circulação a implementar durante a obra que evite a 

perturbação das empresas em laboração na ZIN existente. 

- Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, 

designadamente à população residente nas freguesias de Senhorim, Vilar Seco e 

Nelas. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a 

localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e 
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eventuais afetações à população, nomeadamente trajetos e implicações 

acústicas. 

 

Fase de funcionamento 

- Estabelecer critérios de ocupação dos lotes mais próximos dos residentes 

existentes na Zona Poente por forma a minimizar os potenciais conflitos 

decorrentes de situações de incomodidade. 

 

 

5.13. Saúde humana 

 

5.13.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

 Funcionamento do estaleiro 

 Construção e beneficiação das infraestruturas 

 Transporte de pessoas e materiais 

Relativamente à saúde humana, poderá verificar-se a exposição da população 

presente na área do projeto e envolvente imediata, a poluentes atmosféricos, 

nomeadamente partículas em suspensão, e ruído durante o ano de duração das 

atividades de construção. Espera-se assim um impacte negativo, indireto, de 

magnitude reduzida, provável, temporário apesar de poder ser potencialmente 

prolongado até à ocupação de todos os lotes, irreversível e de escala local. Face às 

medidas de minimização propostas no âmbito de cada fator ambiental, e 

considerando que serão eficazes se implementadas, espera-se um impacte de baixa 

significância. 

 

Fase de funcionamento 

 Presença física das infraestruturas 

 Funcionamento da ZIN ampliada 

 Transporte de pessoas e bens 

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 área industrial, com empresas a laborar muito 

provavelmente de forma contínua, pode causar efeitos adversos na saúde. 

 

Concretamente, está provado que uma situação de stress negativo gera reatividade 

cardiovascular: evidencia-se maior frequência cardíaca, hipertensão, alterações na 

resistência periférica total; há anomalias na perfusão do coração e de outros órgãos, 

anomalias nos movimentos da parede do coração, alterações do ritmo cardíaco, 
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potenciais isquemias, vasoconstrição periférica prolongada, perda da elasticidade 

dos vasos, tendência a aterosclerose; além da hipertensão, instala-se todo um sério 

risco de coronariopatia e acidente vascular cerebral (AVC). Acresce que o stress 

negativo despoleta ou agrava as doenças preexistentes, gera comportamentos de 

risco para a saúde do coração, provoca ansiedade (risco direto para as 

coronariopatias) e gere um efeito em cadeia e transversal às gerações (FPC2, 2017). 

 

Assim, considera-se que o funcionamento da ZIN ampliada terá um impacte sobre a 

saúde humana negativo, indireto, de magnitude moderada, provável, permanente, 

irreversível e local. Dadas as características da área do projeto, associadas à rede 

viária existente, já influenciadoras da qualidade de vida da população residente e 

presente, considera-se o impacte de baixa significância. 

 

5.13.2. Síntese dos impactes 

 

A implementação do projeto traduz-se na melhoria global das condições sociais, mas 

são esperadas alterações ambientais que poderão ter impacte na saúde humana 

decorrente do aumento da industrialização deste território. No entanto, considera-

se ser reduzido o número de possíveis recetores das alterações, dadas as 

características do local. Os impactes identificados na saúde humana apresentam a 

significância constante no Quadro 5.23. 

 

Quadro 5.23 – Síntese dos impactes na saúde humana. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras  

- Funcionamento do estaleiro 

- Construção e beneficiação das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância 

Fase de funcionamento:  

- Presença física das infraestruturas 

- Funcionamento da ZIN ampliada 

- Transporte de pessoas e bens 

Negativo de baixa significância 

 

5.13.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

- Promover, com regularidade mínima anual, eventos dedicados à população 

presente da área do projeto (e.g. meia-maratona, caminhadas solidárias). 

- Proceder à valorização dos espaços verdes e do território envolvente à área do 

projeto, de forma a promover o seu usufruto pela população. 

 

                                                 
2 http://www.fpcardiologia.pt/o-coracao-e-o-stress-psicossocial/ 
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5.14. Rede viária e tráfego 

 

5.14.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Transporte de pessoas e materiais 

Durante a fase de construção, os maiores volumes de tráfego deverão estar 

associados aos movimentos de terras, que se estima em 2,5 uvl/h. 

 

Apesar da presença de unidades industriais, de comércio e logística que já operam 

na ZIN, não se prevê a ocorrência de situações de congestionamento de tráfego, 

uma vez que o volume de tráfego gerado é reduzido. Espera-se assim um impacte 

negativo, direto e cumulativo, de magnitude reduzida, certo, temporário, reversível 

e local. Uma vez que o projeto não põe em causa a capacidade da rede viária 

(EN234), considera-se o impacte de baixa significância. 

 

Fase de funcionamento 

 Presença física das infraestruturas 

 Funcionamento da ZIN ampliada 

O desenho urbano do projeto não prevê a criação de estacionamento público em 

todas as vias e não estabelece o número de estacionamento privado em cada lote. 

Para a definição do número de estacionamentos privados em cada lote, vigora 

portanto o estabelecido no art. 82º do Regulamento do PDM: 

 

 

 

 
(extrato) 
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Face ao verificado no terreno ao longo da Rua D, e considerando que a Rua B e a 

Rua 4 da ZIN ampliada não têm previsto estacionamento, considera-se provável a 

ocorrência de situações de constrangimento de estacionamento nas vias públicas da 

ZIN. Prevê-se, assim, um impacte negativo, indireto, de magnitude reduzida, certo, 

permanente, reversível e local. Uma vez que o PDM estabelece regras de criação de 

estacionamento público e privado que terão de ser respeitadas na ZIN ampliada, 

considera-se o impacte de baixa significância. 

 

 Transporte de pessoas e bens 

Na fase de funcionamento, estima-se um aumento de tráfego rodoviário de 

149 uvl/h (ver ponto 3.3). 

 

Admitindo a manutenção dos atuais volumes de tráfego, o cenário considerado na 

situação de referência (aumento de 4% daqui a 20 anos), que todo o tráfego gerado 

teria como destino a EN234 e a ocupação de todos os lotes, os volumes esperados 

seriam os representados no Quadro 5.24. 

 

Quadro 5.24 – Previsão do volume de tráfego na EN234 na fase de funcionamento. 

 Volume de tráfego (uvl/h) Capacidade teórica (DGTT; HMSO) 

Situação a curto prazo (*) 376 + 149 = 525 
1.500 

Situação futura (**) 391 + 149 = 540 

Legenda: (*) considerando os valores mais desfavoráveis da situação de referência; (**) considerando o cenário de 
aumento de 4% daqui a 20 anos (mais desfavorável). 

 

Verifica-se que o acréscimo estimado mantém esta via muito afastada da sua 

capacidade teórica. O contributo da ampliação da ZIN corresponde a um aumento de 

cerca de 41% do tráfego em circulação. Além disso, o projeto acarreta um potencial 

incremento da utilização de meios de transporte individual, face à fraca oferta de 

transporte coletivo. 

 

Considera-se, assim, que o impacte é negativo, direto e cumulativo, de magnitude 

moderada, certo, permanente, irreversível e regional. A sua significância é 

considerada baixa, uma vez que o projeto, apesar de aumentar os movimentos nas 

vias de acesso, não põe em causa a capacidade da via. 

 

5.14.2. Síntese dos impactes 

 

Verificou-se que o funcionamento do projeto não deverá originar perturbações nas 

condições de circulação rodoviária, pelo que é cumprido o objetivo ambiental. Os 

impactes identificados para o tráfego apresentam a significância indicada no 

Quadro 5.25. 
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Quadro 5.25 – Síntese dos impactes do projeto na rede viária e tráfego. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Transporte de pessoas e materiais Negativo de baixa significância 

Fase de funcionamento:  

- Presença física das infraestruturas 

- Funcionamento da ZIN ampliada Negativo de baixa significância 

- Transporte de pessoas e bens 

 

5.14.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

- Garantir que não são realizados trajetos de circulação de obra que atravessem 

aglomerados populacionais. 

 

Fase de funcionamento 

- No estabelecimento dos contratos de cedência dos lotes, deve ser garantido o 

número suficiente de lugares de estacionamento privado. 

- Os trabalhadores da ZIN ampliada devem ser incentivados a utilizar modos de 

deslocação suaves e/ou transportes públicos. 

- Articular com o operador de transportes coletivos a criação de carreiras e/ou 

circuitos que estabeleçam a ligação entre a ZIN ampliada e os principais 

aglomerados populacionais. 

 

 

5.15. Síntese dos impactes 

 

No Quadro 5.26 apresenta-se a síntese dos impactes descritos anteriormente para 

cada um dos fatores, organizado em função das ações do projeto. 
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Quadro 5.26 – Síntese dos impactes. 

Fatores 
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Fase de construção               

Limpeza do terreno/ desarborização               

Movimentos de terras               

Funcionamento do estaleiro               

Construção e beneficiação das infraestruturas               

Transporte de pessoas e materiais               

Fase de funcionamento  

Presença física das infraestruturas     ?          

Funcionamento da ZIN ampliada     ?  ?        

Transporte de pessoas e bens     ?  ?        
 
Impacte: 
 nulo:  
 negligenciável:  
 
 negativo de baixa significância:  negativo de média significância:  negativo de elevada significância:  negativo indeterminado: ? 
 positivo de baixa significância:   positivo de média significância:    positivo de elevada significância:    positivo indeterminado: ? 
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6 Ordenamento do território 
 

 

6.1. Metodologia geral 

 

A análise do Ordenamento do Território foi realizada em duas fases: 

1. Identificação dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), dos condicionamentos 

e das servidões administrativas e restrições de utilidade pública (SRUP) 

existentes na área do projeto. 

2. Verificação da conformidade do projeto em análise com os IGT em vigor e com as 

SRUP presentes. 

 

Na primeira fase a análise realizada seguiu a metodologia apresentada pela APA 

(2013), tendo sido executadas as seguintes tarefas: 

- Identificação dos IGT (nacionais, regionais, municipais, intermunicipais, setoriais 

e especiais) em vigor na área do projeto e classes de espaço afetadas, com base 

em cartografia à escala adequada, sempre que aplicável.  

- Identificação de SRUP (RAN, REN, domínio hídrico, perímetros de proteção das 

captações públicas, zonas de proteção definidas na Lei da Água, etc.) e outros 

condicionamentos no concelho de Nelas e aplicabilidade na área do projeto. 

- Identificação da existência de eventuais Medidas Preventivas com incidência na 

área do projeto e respetiva análise de conformidade, zonas adjacentes, zonas 

ameaçadas por cheia, pontos de captação de água, albufeiras, rodovias, 

ferrovias, linhas de alta tensão, aeródromos, entre outros – sobre base 

cartográfica (extratos das plantas de condicionantes e/ou restrições de utilidade 

pública) à escala adequada. 

- Identificação de antecedentes legais, tais como alvarás/licenças emitidas, que 

incidam sobre a área do projeto. 

- Identificação de parâmetros urbanísticos (área do terreno, áreas máximas de 

implantação e de construção, cércea máxima/altura das construções, índice de 

implantação, construção e impermeabilização, área de estacionamento, área 

afeta a espaços verdes, número de lugares de estacionamento, e outros 

parâmetros, dependendo do tipo de projeto) que decorra dos IGT em vigor 

aplicáveis à área do projeto.  

 

Numa segunda fase, para os IGT e para as SRUP presentes, foi verificada a sua 

conformidade com o projeto em análise. A análise da conformidade seguiu a 

metodologia apresentada pela APA (2013), tendo sido realizadas as seguintes 

tarefas: 

- Avaliação da compatibilidade/conformidade do projeto com: 



 
 

Câmara Municipal de Nelas  18/12/2019 Ordenamento do Território 

 

6-2

- IGT aplicáveis. 

- Condicionamentos e SRUP. 

- Medidas Preventivas eventualmente existentes. 

- Parâmetros urbanísticos. 

- Análise dos condicionamentos inerentes e dos procedimentos necessários 

acautelar, caso sejam identificados antecedentes legais.  

- Análise técnica e ambiental das consequências do projeto sobre o uso em causa 

(definido no IGT) e a dinâmica territorial existente.  

- Caso um IGT esteja em procedimento de elaboração, alteração ou revisão, este 

aspeto deve ser comprovado e demonstrado que o novo IGT acolhe o projeto em 

causa. 

 

 

6.2. Identificação dos IGT 

 

Os IGT em vigor no concelho de Nelas são os identificados no Quadro 6.1. Todos os 

IGT identificados encontram-se em vigor na área do projeto. 

 

Quadro 6.1 – IGT em vigor no concelho de Nelas. 

IGT Enquadramento legal 

IGT nacionais e regionais  

Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT) 

Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro 

Plano Nacional da Água (PNA) Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica 

(PGRH) do Vouga, Mondego e Lis (RH4) 

RCM n.º 52/2016, de 20 de setembro 

Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de 

novembro 

Programa Regional de Ordenamento Florestal 

do Centro Litoral (PROF CL) 

Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro 

Declaração de Retificação n.º 16/2019, de 12 de abril 

IGT municipal  

PDM de Nelas Aviso n.º 33/2014, de 2 de janeiro 

Aviso n.º 11124/2018, de 13 de agosto 

Fonte: Adaptado de SNIT (consultado em novembro de 2019). 

 

 

6.3. IGT de âmbito nacional e regional 

 

6.3.1. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) é o 

instrumento de topo do sistema de gestão territorial, define objetivos e opções 

estratégicas de desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de organização 

do território nacional. O PNPOT constitui-se como o quadro de referência para os 

demais programas e planos territoriais e como um instrumento orientador das 

estratégias com incidência territorial. 
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A revisão do PNPOT foi aprovada pela Assembleia da República, através da Lei 

n.º 99/2019, de 5 de setembro. A revisão do PNPOT teve como objetivos a 

elaboração do novo programa de ação para o horizonte 2030, no contexto de uma 

estratégia de organização e desenvolvimento territorial de mais longo prazo 

suportada por uma visão para o futuro do País, que acompanha o desígnio último de 

alavancar a coesão interna e a competitividade externa do País e, também, o 

estabelecimento de um sistema de operacionalização, monitorização e avaliação 

capaz de dinamizar a concretização das orientações, diretrizes e medidas de politica 

e de promover o PNPOT como referencial estratégico da territorialização das 

políticas públicas e da programação de investimentos territoriais financiados por 

programas nacionais e comunitários. 

 

6.3.2. Plano Nacional da Água 

 

O Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro, aprovou o Plano Nacional da Água 

(PNA), nos termos do n.º 4 do artigo 28.º da Lei da Água. O PNA define a estratégia 

nacional para a gestão integrada da água. Estabelece as grandes opções da política 

nacional da água e os princípios e as regras de orientação dessa política, a aplicar 

pelos PGRH e por outros instrumentos de planeamento das águas. O PNA pretende 

ser um plano abrangente, mas pragmático, enquadrador das políticas de gestão de 

recursos hídricos nacionais, dotado de visão estratégica de gestão dos recursos 

hídricos e assente numa lógica de proteção do recurso e de sustentabilidade do 

desenvolvimento socioeconómico nacional1. 

 

A gestão das águas deverá prosseguir três objetivos fundamentais:  

- A proteção e a requalificação do estado dos ecossistemas aquáticos e dos 

ecossistemas terrestres, bem como das zonas húmidas que deles dependem, no 

que respeita às suas necessidades de água. 

- A promoção do uso sustentável, equilibrado e equitativo de água de boa 

qualidade, com a afetação aos vários tipos de usos, tendo em conta o seu valor 

económico, baseada numa proteção a longo prazo dos recursos hídricos 

disponíveis. 

- O aumento da resiliência relativamente aos efeitos das inundações e das secas e 

outros fenómenos meteorológicos extremos decorrentes das alterações 

climáticas. 

 

6.3.3. Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis 

 

Nos termos da Diretiva Quadro da Água (DQA) e da Lei da Água (LA), o planeamento 

de gestão das águas está estruturado em ciclos de 6 anos nos Planos de Gestão de 

Região Hidrográfica (PGRH). A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 

                                                 
1 https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=833 
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20 de setembro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-

B/2016, de 18 de novembro, aprova os Planos de Gestão de Região Hidrográfica de 

Portugal Continental para o período 2016-20212. 

 

Os PGRH são os instrumentos que visam a gestão, a proteção e a valorização 

ambiental, social e económica das águas ao nível da região hidrográfica. Os 

objetivos ambientais, estabelecidos na DQA/LA, devem ser atingidos através da 

execução de programas de medidas especificados nos PGRH e devem ser alcançados 

de forma equilibrada, atendendo, entre outros aspetos, à viabilidade das medidas 

que têm de ser aplicadas, ao trabalho técnico e científico a realizar, à eficácia 

dessas medidas e aos custos operacionais envolvidos. Trata-se de um instrumento de 

gestão de caráter setorial que vincula apenas as entidades públicas. 

 

O PGRH, enquanto instrumento de planeamento das águas, visa fornecer uma 

abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos, dando coerência à 

informação para a ação e sistematizando os recursos necessários para cumprir os 

objetivos definidos. 

 

A Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4) é uma região hidrográfica com 

uma área total de 12.144 km2 e integra as bacias hidrográficas dos rios Vouga, 

Mondego e Lis e as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respetivas 

águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes. 

 

6.3.4. Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral 

 

Os PROF são instrumentos setoriais de gestão territorial que, em linha com a 

Estratégia Nacional para as Florestas, assumem a visão para as Florestas Europeias 

2020, que considera “Um futuro onde as florestas sejam vitais, produtivas e 

multifuncionais. Onde as florestas contribuam efetivamente para o desenvolvimento 

sustentável, por via da promoção e incremento dos bens e serviços providos pelos 

ecossistemas, assegurando bem-estar humano, um ambiente saudável e o 

desenvolvimento económico. Onde o potencial único das florestas para apoiar uma 

economia verde, providenciar meios de subsistência, mitigação das alterações 

climáticas, conservação da biodiversidade, melhorando a qualidade da água e 

combate à desertificação, é realizado em benefício da sociedade” (Preâmbulo da 

Portaria n.º 55/2019). 

 

A área do projeto localiza-se na área de vigência do Programa Regional de 

Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL), aprovado pela Portaria 

n.º 56/2019, de 11 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação 

n.º 16/2019, de 12 de abril. 

                                                 
2 https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848 
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A área do projeto não se insere em nenhuma área definida como floresta modelo, 

nem está incluída em corredor ecológico, e insere-se da sub-região homogénea 

Terras do Dão. 

 

Os PROF vinculam, direta e imediatamente, os particulares relativamente: à 

elaboração dos planos de gestão florestal; às normas de intervenção nos espaços 

florestais; e aos limites de área a ocupar por eucalipto. Ficam excluídas destas 

disposições as normas com incidência territorial urbanística (Decreto-Lei 

n.º 16/2009, de 14 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 11/2019, de 21 de 

janeiro). Conclui-se assim que o PROF CL não vincula o projeto em estudo. 

 

 

6.4. IGT de âmbito municipal 

 

6.4.1. Plano Diretor Municipal de Nelas 

 

Na área do projeto vigora o Plano Diretor Municipal (PDM) de Nelas, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2014, pelo Aviso 

n.º 33/2014, tendo sido posteriormente alterado pelo Aviso n.º 11124/2018, de 13 

de agosto (1ª alteração por adaptação), para incorporar as alterações decorrentes 

da Revisão do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios do Concelho 

de Nelas. 

 

A área do projeto está maioritariamente classificada como Solo Urbano. Apenas duas 

áreas muito pequenas, periféricas e coincidentes com a ligação à variante Eng. Luís 

Almeida, encontram-se classificadas como Solo Rural na categoria Espaço Florestal 

de Produção (0,16 ha). 

 

As categorias de uso do Solo Urbano em presença na área do projeto são as 

seguintes (ver Figura 1 do Anexo X): 

- Solo urbanizado: Espaços de Atividades Económicas. 

- Solo urbanizável: Espaços de Atividades Económicas. 

- Solo urbanizável: Espaços de Uso Especial. 

 

Os Espaços de Atividades Económicas (urbanizado e urbanizável) incluem as áreas 

específicas de ocupação industrial, de armazenagem e serviços legalmente 

existentes, sem prejuízo da possibilidade de novas instalações industriais ou de 

outros usos, nomeadamente comerciais, de equipamento e serviços, sendo o seu uso 

dominante a indústria e a armazenagem (art. 65º do Regulamento). Entende-se 

portanto que o projeto se enquadra nestas categorias de uso do solo, não havendo 

condicionamentos ao seu desenvolvimento, para além do respeito pelo regime de 

edificabilidade estabelecido no art. 66º do Regulamento do PDM: 
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Nos Espaços de Uso Especial (urbanizável) correspondem a áreas que se destinam à 

instalação de equipamentos como escolas, equipamentos desportivos, de apoio 

social bem como a áreas de recreio, lazer e turismo (art. 77º do Regulamento). 

Nesta categoria de uso do solo, o projeto apenas prevê a criação da via de ligação à 

variante Eng. Luís Almeida (ver Figura 1 do Anexo X), que dará também acesso à 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas existente (ver ponto 4.12) e ao 

Equipamento de Utilização Coletiva previsto pelo projeto a sudeste do lote P18. 

Considera-se assim aplicável o art. 25º do Regulamento do PDM: 
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Assim, considera-se que a presente qualificação do solo não é condicionante ao 

desenvolvimento do projeto. 

 

 

6.5. Servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

 

De acordo com as Plantas de Condicionantes do PDM em vigor, com base em 

bibliografia de referência e em bases de dados disponíveis on-line, as servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública existentes na área de ampliação da 

ZIN são: 

- Domínio Público Hídrico. 

- Recursos florestais: povoamentos florestais percorridos por incêndios e 

perigosidade alta e muito alta de incêndio florestal. 

- Reserva Ecológica Nacional. 

- Rede Elétrica de média e alta tensão. 

- Gasoduto. 

 

De acordo com a informação enviada pela APA/ARH-Centro em agosto de 2017, não 

existem captações de água públicas na área de estudo. 

 

Os condicionamentos relativos ao património edificado encontram-se analisados no 

ponto próprio dos capítulos 4 e 5, respetivamente para a caracterização da situação 

de referência e análise de impactes. 

 

Na área de estudo não existem outras servidões administrativas ou restrições de 

utilidade pública, considerando a lista constante em DGOTDU (2011) e DGT (2019)3. 

 

6.5.1. Domínio Público Hídrico 

 

As linhas de água presentes na área do projeto foram demarcadas com base nas 

Cartas Militares, à escala 1:25.000, do IGeoE. Trata-se de linhas de água não 

navegáveis nem flutuáveis, pelo que têm uma faixa de servidão de 10 m para cada 

lado do seu leito (ver Figura 6.1). 

 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativa 

ao Domínio Público Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de 

novembro, na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da água) e no Decreto-Lei 

n.º 226-A/2007, de 31 de maio. Qualquer utilização dos recursos hídricos, que não 

esteja incluída no artigo 58.º da Lei da Água, implicará a solicitação de 

licenciamento à entidade licenciadora que avaliará o respetivo impacte e o título 

                                                 
3 http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/srup/ 
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mais adequado. A entidade competente, em Portugal Continental, em matéria de 

licenciamento dos recursos hídricos é a Agência Portuguesa do Ambiente, através 

dos Departamentos de Administração de Região Hidrográfica (artigo 8.º da Lei 

n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 

junho). 

 

Uma vez que existem linhas de água demarcadas no interior da área de ampliação 

da ZIN, terá de ser solicitada a respetiva licença para utilização do Domínio Público 

Hídrico à APA/ARH-Centro. 

 

 

Figura 6.1 – Linhas de água e respetiva faixa de servidão presentes na área do projeto. 
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6.5.2. Recursos florestais 

 

O Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI) encontra-se 

previsto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, republicado pela Lei 

n.º 76/2017, de 17 de agosto, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de 

janeiro, e o regime jurídico de proteção dos povoamentos florestais percorridos por 

incêndios encontra-se previsto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março. 

 

Áreas de perigosidade alta e muito alta de incêndio florestal 

Fora das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos 

edifícios nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural 

definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade (n.º 2 do art. 16º do 

SNDFCI na sua atual redação). Áreas edificadas consolidadas são “as áreas de 

concentração de edificações, classificadas nos planos municipais e intermunicipais 

de ordenamento do território como solo urbano ou como aglomerado rural” (alínea 

b) do n.º 1 do art. 3º do SNDFCI). 

 

A área do projeto apresenta áreas de perigosidade alta (Figura 6.2). Todas estas 

áreas encontram-se classificadas como solo urbano pelo PDM de Nelas em vigor. 

Assim conclui-se que não existem condicionamentos ao projeto. 
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Figura 6.2 – Áreas de perigosidade alta e muito alta de incêndio florestal na envolvente da área do projeto. 

 

Povoamentos florestais percorridos por incêndios 

Nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos 

em espaços classificados em PMOT como urbanos, urbanizáveis ou industriais, ficam 

proibidas, pelo prazo de 10 anos, as seguintes ações (entre outras): a realização de 

obras de construção de quaisquer edificações; o estabelecimento de quaisquer novas 

atividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras que possam ter um impacte 

ambiental negativo (n.º 1 do art. 1º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro). 

 

Na área de ampliação da ZIN estão demarcadas áreas ardidas nos últimos 10 anos – 

2009 e 2010, designadamente na Zona Nascente (ver Figura 5 do Anexo X). No 

entanto, à data o PDM de Nelas já classifica estas áreas como solo urbano, pelo que 

não existe condicionamento ao desenvolvimento do projeto. 
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6.5.3. Reserva Ecológica Nacional 

 

A Portaria n.º 273/2015, de 8 de setembro, aprovou a delimitação da REN para o 

concelho de Nelas. A área de REN na área do projeto encontra-se representada na 

Figura 3 do Anexo X, onde se verifica que esta servidão apenas se encontra na Zona 

Poente. 

 

O Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) é o que consta no Decreto-

Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 124/2019, de 28 de agosto. A Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro, aprova 

a revisão das orientações estratégicas nacionais e regionais previstas no RJREN. 

 

A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial 

especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e 

transformação do solo, identificando os usos e as ações compatíveis com os 

objetivos desse regime nos vários tipos de áreas. A REN visa contribuir para a 

ocupação e o uso sustentáveis do território e tem por objetivos: 

a. Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e 

processos biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que 

asseguram bens e serviços ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das 

atividades humanas. 

b. Prevenir e reduzir os efeitos da degradação das áreas estratégicas de infiltração 

e de recarga de aquíferos, dos riscos de inundação marítima, de cheias, de 

erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em vertentes, contribuindo 

para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a 

sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens. 

c. Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza. 

d. Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda 

Territorial da União Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia 

de riscos naturais. 

 

A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, define as condições e requisitos a que 

ficam sujeitos os usos e ações compatíveis com os objetivos das áreas integradas em 

REN e os elementos instrutórios dos procedimentos administrativos previstos no 

regime jurídico, bem como os usos e ações que carecem de parecer da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA). 

 

Com base na sobreposição do projeto com a REN, verifica-se que na zona Poente 

ocorre a afetação de duas tipologias – “Cabeiras de Linhas de Água” e “Leitos de 

Cursos de Água” (ver Figura 3 do Anexo X e pormenores nas Figura 6.3 e 6.4). Esta 

classificação foi feita ao abrigo do anterior regime legal da REN, pelo que 
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correspondem atualmente a “Cursos de água e respetivos leitos e margens” e “Áreas 

Estratégicas de Infiltração e de Proteção e Recarga de Aquíferos”, respetivamente. 

 

De acordo com o Anexo I do RJREN, só podem ser realizados os usos e as ações que 

não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

 
Cursos de águas e respetivos leitos e 

margens 

Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de 

aquíferos 

i) Assegurar a continuidade do ciclo da 

água; 

ii) Assegurar a funcionalidade hidráulica e 

hidrológica dos cursos de água; 

iii) Drenagem dos terrenos confinantes; 

iv) Controlo dos processos de erosão fluvial, 

através da manutenção da vegetação 

ripícola; 

v) Prevenção das situações de risco de 

cheias, impedindo a redução da secção 

de vazão e evitando a impermeabilização 

dos solos; 

vi) Conservação de habitats naturais e das 

espécies da flora e da fauna; 

vii) Interações hidrológico-biológicas entre 

águas superficiais e subterrâneas, 

nomeadamente a drenância e os 

processos físico-químicos na zona 

hiporreica. 

i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis 

disponíveis e o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos 

subterrâneos; 

ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água; 

iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da 

biodiversidade dependentes da água subterrânea, com particular 

incidência na época de estio; 

iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, 

de seca extrema e de contaminação e sobrexploração dos 

aquíferos; 

v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos 

aquíferos costeiros e estuarinos; 

vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas 

subterrâneas, principalmente nos aquíferos cársicos, como por 

exemplo assegurando a conservação dos invertebrados que 

ocorrem em cavidades e grutas e genericamente a conservação 

de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna. 

vii) Assegurar condições naturais de receção e máxima infiltração das 

águas pluviais nas cabeceiras das bacias hidrográficas e contribuir 

para a redução do escoamento e da erosão superficial. 

 

Em relação à tipologia “Cabeceiras das Linhas de Água”, na área do projeto foram 

realizadas as seguintes exclusões (Portaria n.º 273/2015, de 8 de setembro): 
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No entanto, mantém-se uma afetação desta tipologia a norte da Rua 1 (Figura 6.3), 

que corresponde a uma área muito pequena com cerca de 24,56 m2 e que 

representa 0,12% da respetiva parcela da REN. Dada a marginalidade da afetação, as 

funções associadas a esta tipologia não serão afetadas.  

 

 

Figura 6.3 – Pormenor das áreas da Zona Poente incluídas em REN. 

 

 

Figura 6.4 – Pormenor das áreas da Zona Poente incluídas em REN. 
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A afetação da tipologia “Leitos de Cursos de Água” (Figura 6.4) ocorrerá numa área 

com 5.647,1 m2.Cerca de 2.497,9 m2 desta área já se encontra alterada, 

nomeadamente no atravessamento da Rua 7 e na área de implantação do lote P10. 

Na área de implantação do lote P7, da Rua 2 e do ponto de descarga das águas 

pluviais, irá ser afetada uma área de 3.149,2 m2 com galeria ripícola, pelo que as 

funções associadas a esta tipologia serão afetadas. 

 

  

Fotografia 6.1 – (a) Vista da Rua 7 para norte; (b) Vista da Rua 4 para sul. 

 

Terá, portanto, de ser desenvolvido o procedimento de exclusão da REN para estas 

áreas. No caso da Rua 1, caso seja tecnicamente possível, recomenda-se que o 

projeto realize um acerto no desenho urbano de modo a não afetar área de REN. 

 

6.5.4. Rede Elétrica de média e alta tensão 

 

O regime das servidões administrativas de linhas elétricas é objeto de legislação 

complementar a aprovar pelo ministro responsável pela área da energia, sob 

proposta da DGEG. Até à entrada em vigor dessa legislação, mantêm-se em vigor as 

disposições do Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960, na matéria 

relativa à implantação de instalações elétricas e à constituição de servidões (por 

força do art. 75.º do Decreto-Lei 172/2006, de 23 de agosto, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 215-B/2012, de 7 de novembro). 

 

Os afastamentos mínimos resultantes do Regulamento de Segurança de Linhas 

Elétricas de Alta Tensão, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de 

fevereiro, são restrições que devem ser observadas aquando da instalação das linhas 

elétricas ou no ato de licenciamento de edificações a localizar na proximidade das 

linhas elétricas já existentes.  

 

A área do projeto é atravessada por linhas elétricas de média tensão (15 kV) e a 

Zona Nascente é ainda atravessada por linhas elétricas de alta tensão (60 kV) (ver 

Figura 7 do Anexo X). Na Zona Nascente existe ainda uma subestação. 
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As empresas que se instalem na área de ampliação da ZIN terão de cumprir o 

Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão. A título de exemplo, 

o armazenamento e manipulação de produtos explosivos não devem ser realizados a 

menos de 75 m das linhas elétricas de média tensão, nem a menos de 190 m das 

linhas de alta tensão existentes, de acordo com o art. 141º deste regulamento: 

 

 

 
 

6.5.5. Gasoduto 

 

O regime jurídico de constituição de servidões de gás resulta da aplicação do 

Decreto-Lei n.º 374/89, de 25 de outubro4, do Decreto-Lei n.º 232/90, de 16 de 

julho5, e do Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de janeiro. 

 

Na área do projeto, já existe um gasoduto de baixa pressão (pressão de serviço igual 

ou inferior a 4 bar) nas seguintes vias (ver Figura 6.5): parte da Rua 4 e da Rua D; 

EN234; parte da Rua 5; Rua 9; e parte da via de ligação à variante Eng. Luís 

Almeida. 

 

A servidão de gás relativamente a gasodutos e redes de distribuição implica as 

seguintes restrições (para gasodutos de baixa pressão), que têm de ser respeitadas 

nos trabalhos previstos na rede viária da área do projeto: 

- O terreno não será arado, nem cavado, a uma profundidade superior a 50 cm, 

numa faixa de 1 m para cada lado do eixo longitudinal da tubagem; 

- É proibida a plantação de árvores ou arbustos numa faixa de 1 m para cada lado 

do eixo longitudinal da tubagem; 

- É proibida a construção de qualquer tipo, mesmo provisória, numa faixa de 1 m 

para cada lado do eixo longitudinal da tubagem; 

 

                                                 
4 Alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de fevereiro. 
5 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 183/94, de 1 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 7/2000, de 3 de fevereiro. 
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Figura 6.5 – Localização do gasoduto na área do projeto. 

 

 

6.6. Medidas de minimização decorrentes do Ordenamento do Território 

 

Decorrente da análise efetuada, verifica-se a necessidade de implementar as 

seguintes medidas de minimização: 

- A construção dos lotes deve respeitar o regime de edificabilidade estabelecido 

pelo PDM em vigor. 

- Previamente ao início da fase de construção, deve ser solicitada a licença para 

utilização do Domínio Público Hídrico à APA/ARH-Centro. 
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- Proceder à desafetação das áreas de REN previamente à construção das Ruas 2 e 

7 e dos lotes P7 e P10. 

- Caso seja tecnicamente possível, o projeto deverá proceder a um acerto no 

desenho urbano da Rua 1 de modo a não afetar área de REN. Caso contrário terá 

também de ser desenvolvido o respetivo procedimento de exclusão da REN. 

- Garantir o cumprimento integral, por parte das empresas que se vierem a 

instalar na área do projeto, do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de 

Alta Tensão, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro. 
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7 Análise de riscos 
 

 

7.1. Identificação dos riscos na área do projeto 

 

A análise de riscos visa a verificação dos possíveis riscos do projeto sobre o 

ambiente, bem como os efeitos dos riscos naturais, mistos e tecnológicos sobre o 

projeto. 

 

Para a análise de riscos foi utilizada a informação constante no “Estudo de 

Identificação e Caracterização de Riscos para o Município de Nelas” (Geoatributo, 

2015). 

 

Entende-se como risco a “probabilidade de ocorrência de um processo perigoso e a 

respetiva estimativa das suas consequências sobre pessoas, bens ou ambiente, 

expressas em danos corporais e/ou prejuízos materiais e funcionais, diretos ou 

indiretos” (ANPC, 2009). 

 

Os riscos presentes num determinado local podem ser de origem natural, humana ou 

mistos (ANPC, 2009): 

- Riscos naturais: resultam do funcionamento dos sistemas naturais. 

- Riscos tecnológicos: resultam de acidentes, frequentemente súbitos e não 

planeados, decorrentes da atividade humana. 

- Riscos mistos: resultam da combinação de ações continuadas da atividade 

humana com o funcionamento dos sistemas naturais. 

 

De acordo com Geoatributo (2015), foram considerados os riscos no concelho de 

Nelas identificados no Quadro 7.1, onde também se indicam os riscos que 

apresentam suscetibilidade moderada ou elevada na área do projeto. 
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Quadro 7.1 – Riscos com suscetibilidade moderada ou elevada na área do projeto. 

Tipologia Riscos 
Suscetibilidade moderada ou 

elevada na área do projeto 

Naturais 

1. Ondas de Calor X 

2. Secas X 

3. Cheias e Inundações - 

4. Sismos - 

5. Movimentos de Massa X 

6. Radioatividade Natural - 

7. Nevões X 

8. Vagas de Frio X 

Mistos 
9. Incêndios Florestais X 

10. Degradação e Contaminação dos Solos X 

Tecnológicos

11. Colapso de túneis, pontes e outras infraestruturas - (*) 

12. Acidentes industriais graves - (*) 

13. Incêndios urbanos X 

14. Acidentes rodoviários X 

15. Acidentes ferroviários - (*) 

16. Acidentes no transporte de substâncias perigosas X 

17. Acidentes aéreos - 

18. Cheias e inundações por rotura de barragens - 

19. Acidentes em infraestruturas fixas de transporte de 

produtos perigosos 
X 

20. Colapso de estruturas em edifícios com elevada 

concentração populacional 
- 

21. Incêndios em centros históricos - 

Nota: (*) Riscos sem suscetibilidade moderada ou elevada na área do projeto, mas que podem afetar o mesmo. 
Fonte: Adaptado de Geoatributo (2015). 

 

 

7.2. Análise dos riscos sobre o projeto 

 

Tendo por base a identificação dos riscos com suscetibilidade moderada ou elevada 

na área de ampliação da ZIN, analisam-se no Quadro 7.2 as consequências dos riscos 

sobre o projeto. Neste quadro são ainda ponderados os riscos que, apesar de não 

apresentarem suscetibilidade moderada ou elevada na área do projeto, podem 

afetar/ influenciar o mesmo em caso de ocorrência. 
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Quadro 7.2 – Relação entre os riscos existentes e as consequências/ dano sobre o projeto. 

Riscos Suscetibilidade na área de ampliação da ZIN Consequências / dano sobre o projeto 

1. Ondas de 

Calor 

As condições meteorológicas adversas podem 

afetar os trabalhos e traduzir-se na redução da 

produção das atividades económicas. Estas 

situações podem traduzir-se no aumento do 

custo de produção, nomeadamente devido ao 

aumento do consumo energético ou à 

necessidade de utilização de fontes alternativas 

de água. 

2. Secas 

7. Nevões 

As condições meteorológicas adversas podem 

afetar os trabalhos e traduzir-se na redução da 

produção das atividades económicas. Estas 

situações podem traduzir-se no aumento do 

custo de produção, nomeadamente devido ao 

aumento do consumo energético. 

8. Vagas de 

Frio 
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Riscos Suscetibilidade na área de ampliação da ZIN Consequências / dano sobre o projeto 

5. Movimentos 

de Massa 

 

A identificação de suscetibilidade a movimentos 

de massa deve-se essencialmente a declives 

mais acentuados, vertentes voltadas a norte e 

áreas de maior curvatura.  

Ocorrências deste tipo serão mais prováveis 

durante a fase de construção, quando o solo 

está a descoberto e a circulação de maquinaria 

favorece a sua degradação. Acresce a facto de 

se prever um desfasamento entre a construção 

da rede viária e infraestruturas e os trabalhos 

de movimentação de terras nos lotes. Este risco 

pode portanto prolongar-se pela fase de 

funcionamento, por um período mais ou menos 

longo dependendo da procura de lotes por 

parte das empresas. 

Em caso de ocorrência, podem verificar-se 

atrasos na execução das empreitadas e, em 

situações extremas, a perda de vidas humanas 

(soterramentos) e/ou materiais. 

9. Incêndios 

Florestais 

 

A presença de floresta na envolvente determina 

que, mesmo após a execução do projeto, 

haverá probabilidade de ocorrência de 

incêndios florestais. Em caso de ocorrência, 

pode verificar-se dano ou perda total de 

equipamentos, matérias-primas e produtos 

finais e, no limite, de vidas humanas. 

Devem portanto ser cumpridas todas as medidas 

preventivas na interface entre a ZIN ampliada e 

a envolvente (não foguear, manter os terrenos 

limpos de material combustível, etc.). Estas 

medidas assumem particular importância 

durante o período crítico de incêndio, que 

geralmente é estabelecido entre 1 de julho e 30 

de setembro de cada ano. 

Deve ainda considerar-se a necessidade de 

constituir uma faixa de gestão de combustível 

na envolvente da ZIN ampliada. 

10. 

Degradação e 

Contaminação 

dos Solos 

 

A ocorrência de situações deste tipo será uma 

constante ao longo do tempo de vida útil do 

projeto, dado o caráter potencialmente 

poluidor da ocupação prevista (industrial). 

No entanto, dada a infraestruturação da área 

do projeto e as regras estabelecidas para todos 

os industriais, a maior probabilidade de 

ocorrência será durante a fase de construção, 

quando o solo está a descoberto e a circulação 

de maquinaria poderá originar focos de 

contaminação. 

Ainda assim, a possibilidade de ruturas na rede 

de drenagem de águas residuais ou falhas nas 

estações elevatórias poderá originar 

ocorrências deste tipo. 

Importa ainda, tão breve quanto possível, 

executar a vedação dos lotes não ocupados, de 

forma a prevenir o depósito ilegal de resíduos e 

a consequente contaminação dos solos. 
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Riscos Suscetibilidade na área de ampliação da ZIN Consequências / dano sobre o projeto 

11. Colapso de 

túneis, pontes 

e outras 

infraestruturas 

A circulação entre as Zonas Nascente e Poente 

da área do projeto é também feita pela ponte 

sobre a Rede ferroviária da Beira Baixa. Em 

caso de colapso desta infraestrutura, o percurso 

entre a Rotunda 5 (Zona Poente) e a Rua B 

(Zona Nascente) aumenta de 1,4 km para 

5,6 km1. Esta situação pode levar a um aumento 

do custo de produção e da matéria-prima. Em 

situação de ocorrência, resulta também no 

aumento do tempo de resposta dos agentes de 

proteção e socorro. 

12. Acidentes 

industriais 

graves 

 

A identificação de suscetibilidade a acidentes 

industriais graves está associada à presença de 

indústrias perigosas na ZIN existente. A área de 

suscetibilidade elevada pode vir a aumentar, 

dependendo do tipo de indústrias que se vierem 

a instalar na área do projeto. 

Ainda assim, as áreas já demarcadas podem 

traduzir-se em efeitos para a área do projeto. 

Estes efeitos podem ser diretos, na 

eventualidade de uma ocorrência catastrófica 

que provoque danos nos futuros edifícios na 

área do projeto, ou podem ser efeitos indiretos 

com os constrangimentos decorrentes, por 

exemplo, da necessidade de desvio de trânsito 

por causa de uma via interrompida (quer por 

dano na via, quer estabelecimento de um 

perímetro de proteção pelos agentes de 

proteção e socorro). 

13. Incêndios 

urbanos 

O desenho urbano do projeto prevê o 

estabelecimento de uma distância de segurança 

entre edifícios, que deverá ser capaz de limitar 

um incêndio em caso de ocorrência. A rede de 

abastecimento de água prevê também a 

instalação de hidrantes na área do projeto. A 

legislação nacional em vigor prevê ainda o 

cumprimento de uma série de regras a 

implementar no interior dos edifícios que 

minimizam os efeitos em caso de ocorrência. 

Assim, considera-se que, embora seja possível a 

ocorrência deste tipo de situações, os seus 

efeitos encontram-se minimizados. 

                                                 
1 Distâncias calculadas com recurso ao sítio da internet Google Maps®. 
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Riscos Suscetibilidade na área de ampliação da ZIN Consequências / dano sobre o projeto 

14. Acidentes 

rodoviários 

A existência de tráfego rodoviário potencia o 

risco de acidentes. A implementação de 

medidas de prevenção rodoviária contribuirá 

para diminuir a probabilidade de dano sobre o 

projeto. A ocorrência de acidente de maiores 

dimensões pode levar ao corte de vias, podendo 

provocar constrangimentos na chegada de 

matéria-prima e expedição da produção. 

15. Acidentes 

ferroviários 

Os efeitos deste tipo de risco sobre a área do 

projeto podem ser diretos e indiretos. Existe 

uma maior probabilidade de efeitos indiretos, 

nomeadamente os decorrentes da necessidade 

de realizar desvio de trânsito por interrupção 

da circulação sobre a via ferroviária. Esta 

interrupção pode dever-se a algum tipo de dano 

na ponte ou por necessidade de estabelecer um 

perímetro de proteção. A verificar-se, os 

efeitos na área do projeto serão semelhantes 

aos efeitos potenciais identificados no risco de 

“colapso de túneis, pontes e outras 

infraestruturas”. 

16. Acidentes 

no transporte 

de substâncias 

perigosas 

 

A existência de tráfego rodoviário e ferroviário 

na área do projeto potencia o risco de 

acidentes. A implementação de medidas de 

prevenção rodoviária contribuirá para diminuir 

a probabilidade de dano sobre o projeto. Em 

caso de ocorrência, pode verificar-se a perda 

de vidas humanas e a contaminação do meio 

natural, com as consequentes perdas na 

qualidade de vida da população presente 

(principalmente) e residente. Em caso de 

ocorrência na rede ferroviária, pode verificar-

se o colapso da ponte ou a simples interrupção 

da circulação (quer por dano, ou por 

estabelecimento do perímetro de proteção). De 

qualquer forma, os efeitos na área do projeto 

serão semelhantes aos efeitos potenciais 

identificados no risco de “colapso de túneis, 

pontes e outras infraestruturas”. 
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Riscos Suscetibilidade na área de ampliação da ZIN Consequências / dano sobre o projeto 

19. Acidentes 

em 

infraestruturas 

fixas de 

transporte de 

produtos 

perigosos 

A identificação da suscetibilidade de ocorrência 

está relacionada com a proximidade dos 

espaços industriais aos meios de combate e a 

localização da rede de gás natural. Em caso de 

ocorrência, os efeitos são imprevisíveis, 

podendo ir desde um foco de incêndio a um 

evento catastrófico com efeitos espaciais 

superiores à área do projeto. 

Notas: Nas figuras apenas se encontra demarcado o limite da ampliação da ZIN. 

 

 

7.3. Análise de riscos do projeto sobre o ambiente 

 

Neste ponto são analisados os riscos das ações do projeto que podem ter efeitos 

sobre o ambiente. As principais fontes de perigo são as apresentadas no Quadro 7.3. 

A análise apresentada neste ponto não pode ser dissociada da análise apresentada 

em cada um dos fatores ambientais realizada no EIA. 

 

Quadro 7.3 – Fontes de perigo associadas às ações do projeto. 

Ação do projeto Fonte de perigo Causas de acidente Tipo de acidente 

Fase de construção 

- Limpeza do 

terreno/ 

desarborização 

- Movimentos de 

terras 

- Construção das 

infraestruturas 

Alteração da 

morfologia do 

terreno 

- Microinstabilidade da 

geologia local 

- Aumento do escoamento 

superficial 

- Arraste de materiais 

- Deslizamento de terras 

- Ravinamentos 

- Alterações do curso natural das 

linhas de água superficiais e do 

escoamento subterrâneo 

- Arrastamento de sólidos para a 

rede hidrográfica na envolvente 

- Degradação do solo 

Criação de taludes e 

desníveis 

- Inexistência de vedação 

e/ou de sinalização 
- Queda de pessoas e animais 

Alteração da rede 

de drenagem e da 

qualidade da água 

- Depósito inadvertido nas 

linhas de escorrência 

- Obliteração de linhas de 

água 

- Derrame acidental de 

substâncias poluentes com 

origem nos equipamentos 

afetos à construção 

- Contaminação do solo e águas 

superficiais e subterrâneas 

- Funcionamento do 

estaleiro 

Existência de 

substâncias 

contaminantes 

(óleos, gasóleo, 

etc.) 

- Derrame acidental de 

substâncias poluentes com 

origem nos equipamentos 

afetos à construção 

- Contaminação do solo e águas 

superficiais e subterrâneas 
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Ação do projeto Fonte de perigo Causas de acidente Tipo de acidente 

- Transporte de 

pessoas e 

materiais 

Aumento do tráfego 

rodoviário 

- Não cumprimento e/ou 

alteração de medidas de 

segurança, sinalização e 

informação da circulação 

rodoviária e pedonal 

- Circulação de maquinaria 

pesada 

- Diminuição da visibilidade 

devido à ressuspensão de 

poeiras 

- Acidentes rodoviários nos 

acessos à área do projeto e nas 

vias rodoviárias de maior 

afluência 

Fase de funcionamento 

- Presença física 

das 

infraestruturas 

- Funcionamento da 

ZIN ampliada 

Aumento do número 

de indústrias 

- Incumprimento da 

legislação em vigor 

relativa à proteção do 

ambiente e segurança dos 

trabalhadores 

- Contaminação do solo e águas 

superficiais e subterrâneas 

- Ocorrência de incêndio urbano 

Alteração da 

drenagem 

superficial 

- Falhas no funcionamento 

das infraestruturas 

hidráulicas 

- Aumento do caudal de 

ponta 

- Ocorrência de inundações em 

terrenos vizinhos. 

- Ravinamentos 

- Contaminação do solo e águas 

superficiais e subterrâneas 

- Transporte de 

pessoas e bens 

Aumento do tráfego 

rodoviário 

- Não cumprimento e/ou 

alteração de medidas de 

segurança, sinalização e 

informação da circulação 

rodoviária e pedonal 

- Circulação de maquinaria 

pesada e de um maior 

número de veículos 

- Acidentes rodoviários nos 

acessos à área do projeto e nas 

vias rodoviárias de maior 

afluência 

 

 

7.4. Medidas de minimização 

 

Para a prevenção dos riscos identificados neste capítulo devem ser implementadas 

todas as diretrizes estipuladas pela legislação em vigor e as recomendações do 

presente EIA, uma vez que só desta forma se garante a segurança do meio 

ambiente, dos trabalhadores e da população mais próxima. Acresce, a 

implementação das seguintes medidas de minimização: 

- Cumprir as regras estabelecidas pelas Entidades competentes no período crítico 

de incêndio florestal. 

- Constituir a faixa de gestão de combustível em torno da ZIN ampliada, de acordo 

com o estipulado no Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, republicado pela 

Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto. 

- Executar a vedação dos lotes não ocupados, de forma a prevenir o depósito ilegal 

de resíduos. 

- Devem ser promovidas campanhas de sensibilização de segurança rodoviária 

junto dos trabalhadores, transportadores e clientes da ZIN. 

- Deve ser expressamente proibida a queima de qualquer tipo de resíduo no 

interior da área do projeto. 
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8 Monitorização e medidas de gestão 
ambiental 

 

 

8.1. Plano geral de monitorização 

 

Neste ponto são apresentados os planos de monitorização para que se possa 

determinar de forma sistemática a eficácia das medidas de minimização 

implementadas, permitindo, caso se justifique, a adoção de outras medidas que 

possam corrigir possíveis impactes residuais. 

 

Deste modo, é proposta a implementação na fase de funcionamento do plano de 

monitorização da Qualidade da Água Superficial. 

 

Qualidade da Água Superficial 

- Objetivo: verificar a boa execução das medidas de minimização propostas no 

EIA; identificar eventuais situações de contaminação das águas pluviais. 

- Parâmetros a monitorizar: pH, oxigénio dissolvido, carência bioquímica de 

oxigénio, azoto amoniacal, fósforo, hidrocarbonetos aromáticos polinucleares, 

substâncias tensoativas aniónicas e chumbo. 

- Locais: nos locais de descarga das águas pluviais; pelo menos um ponto de 

monitorização na Zona Nascente e um ponto de monitorização da Zona Poente. 

- Técnica e métodos de amostragem: de acordo com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 

1 de agosto. 

- Frequência das amostragens: anual, de preferência logo após o início da época 

das chuvas. 

- Critérios de avaliação: valores máximos admissíveis considerando os objetivos 

ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais definidos no Anexo XXI 

do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 

- Relatórios de monitorização: Os resultados obtidos serão apresentados em 

relatórios anuais. Nos anos subsequentes deverá ser seguida uma metodologia 

idêntica àquela, com salvaguarda da inclusão de quaisquer novos elementos 

determinados pela evolução da situação. Os relatórios deverão cumprir com o 

definido no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

 

 

8.2. Recomendações e medidas de minimização e de gestão ambiental  

 

Durante a fase de pré-construção, construção e funcionamento da ampliação da ZIN 

deverão ser implementadas todas as medidas de minimização e recomendações 

conforme apresentado nos Quadros 8.1, 8.2 e 8.3. 
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Quadro 8.1 – Medidas a implementar na FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO do projeto. 

Ações Medidas de minimização na FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO 

Pré-construção 

do projeto 

- Previamente ao início da fase de construção, deve ser solicitada a licença para utilização do 

Domínio Público Hídrico. 

- Proceder à desafetação das áreas de Reserva Ecológica Nacional previamente à construção 

das Ruas 2 e 7 e dos lotes P7 e P10. 

- Caso seja tecnicamente possível, o projeto deverá proceder a um acerto no desenho urbano 

da Rua 1 de modo a não afetar área de Reserva Ecológica Nacional. Caso contrário terá 

também de ser desenvolvido o respetivo procedimento de exclusão. 

- Devem ser previstas medidas de valorização e integração paisagística do projeto na 

envolvente que promova a valorização do território e evitem a sua degradação. 

- No espaço verde previsto na deve ser realizada a renaturalização da área, podendo mesmo 

ser plantados carvalhos e outra vegetação autóctone, de modo a valorizar esta área e evitar 

a sua degradação. 

- Nas linhas de água deverá implementado um plano de recuperação e valorização da galeria 

ripícola, de modo a minimizar os efeitos associados à presença da ZIN ampliada. 

Nomeadamente junto ao ponto de descarga da Zona Poente e no troço entre os dois pontos 

de descarga previstos na Zona Nascente. 

- Devem ser instalados separadores de hidrocarbonetos para tratamento da água pluvial 

recolhida na área do projeto antes da sua rejeição no meio hídrico. 

- Devem ser previstos no Caderno e Encargos/ Mapa de Quantidades da empreitada a recolha e 

envio a destino final autorizado dos resíduos de construção/ demolição pré-existentes na 

área do projeto e que constituem atualmente depósitos ilegais de resíduos.  

 

Quadro 8.2 – Medidas a implementar na FASE DE CONSTRUÇÃO. 

Ações Medidas de minimização na FASE DE CONSTRUÇÃO 

Planeamento - Deve ser definido na área do projeto ou da Zona Industrial de Nelas I existente um local para 

a colocação dos solos e rochas sobrantes, para serem utilizados nas atividades de aterro de 

lotes. Este local deverá ser escolhido por forma a não afetar linhas de água ou áreas de 

escoamento superficial, deve corresponder a uma área plana, já artificializada e de baixa 

exposição visual. Adicionalmente esta área deve ser vedada, por forma a não constituir uma 

área de degradação paisagística. 

- Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 

população residente nas freguesias de Senhorim, Vilar Seco e Nelas. A informação 

disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações 

a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, nomeadamente 

trajetos e implicações acústicas. 

- Definir um horário de trabalho adequado, com a limitação da execução ou da frequência de 

atividades de construção que gerem elevado ruído, bem como da utilização de explosivos, 

apenas ao período diurno (das 08h00 às 20h00) e nos dias úteis, e tendo em atenção o 

estabelecido no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

- Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deverá recorrer-se a técnicas de pré-

corte e ao uso de micro-retardadores, de modo a atenuar a intensidade das vibrações 

produzidas. 

- Antes do início de qualquer trabalho, deverá ser demarcada a área do terreno a 

intervencionar, através da implantação de estacas pintadas, que sejam bem visíveis. 

- Definir uma área de trabalho o menor possível, a fim de evitar danos nos terrenos 

circundantes, e limitar a circulação de maquinaria pesada sobre os solos, de forma a evitar a 

sua compactação e a diminuição da taxa de infiltração. 

- A movimentação de terras deverá ser calendarizada de modo a ocorrer no período seco, 

evitando o arraste de partículas. 

- A desmatação deverá realizar-se faseadamente e apenas deverá ser realizada nas áreas 

estritamente necessárias, sempre que possível deverão ser salvaguardados os exemplares 

arbóreos e/ou arbustivos presentes. 

- Devem ser mantidas todas as árvores que não perturbem a execução da obra. 
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Ações Medidas de minimização na FASE DE CONSTRUÇÃO 

- Deverá ser implementado um processo de acompanhamento arqueológico rigoroso e efetivo 

de todos os trabalhos de obra que impliquem intervenção ao nível do solo/ subsolo, bem 

como das fases de intervenção antecedentes e/ou coincidentes com a desarborização e 

limpeza de qualquer coberto vegetal, de forma a permitir a leitura abrangente e precisa da 

área alvo a ser intervencionada pela obra. 

- No caso de serem descobertos vestígios arqueológicos durante os trabalhos, as 

movimentações de terras devem ser suspensas de imediato e o mesmo comunicado à Tutela 

e ao dono de obra, para serem tomadas as necessárias medidas de minimização. 

- A realização de quaisquer trabalhos arqueológicos carece de autorização prévia da Tutela e 

só podem ser efetuados por arqueólogo habilitado para o efeito. 

- Para as ocorrências patrimoniais OP1 e OP3 deverá ser executado o registo fotográfico e 

elaborada uma descrição das mesmas. 

- Durante os trabalhos de execução do projeto deve-se criar um perímetro de proteção da 

ocorrência OP2 com cerca de 10 metros, utilizando para o efeito fitas sinalizadoras.  

- Na Ocorrência Patrimonial OP2, deverá ser realizada a limpeza do afloramento rochoso e 

registada a existência ou não de cortes em negativo que possam concretizar a existência de 

uma Lagareta. A confirmar-se a existência da Lagareta deverá realizar-se uma Nota Técnica 

a enviar à Direção Regional de Cultura do Centro e proceder-se à sua preservação.  

Movimentos de 

terras 

- As ações de desarborização, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos 

devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

- Os carvalhos e os exemplares de sobreiros de porte arbóreo e arbustivo, que ocorrem na área 

do projeto, deverão ser mantidos sempre que possível. Quando interferirem com os 

trabalhos, deverá ser equacionada a sua transplantação 

- Antes dos trabalhos de escavação, proceder à decapagem da terra viva e ao seu 

armazenamento em pargas, com altura máxima de 3 m, para posteriormente ser utilizada na 

recuperação paisagística. 

- Definir locais adequados para a colocação das pargas de terra vegetal, nomeadamente locais 

planos e afastados das linhas de água. 

- Nas áreas dos lotes, que não serão intervencionados na fase de construção das 

infraestruturas, deve-se manter sempre que possível o coberto vegetal existente. 

- Os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e a movimentação de terras deverão 

ocorrer nos períodos de menor pluviosidade, de forma a minimizar a exposição dos solos, a 

erosão hídrica e o transporte sólido. 

- Deverá ser minimizado o período entre a remoção do solo e a construção, por forma a evitar 

a exposição do solo aos agentes erosivos (vento e chuva), evitando os fenómenos de erosão e 

de lixiviação. 

- Sempre que possível, os materiais provenientes das escavações devem ser utilizados como 

material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes.  

- As terras de empréstimo não devem ser provenientes de áreas condicionadas ou de áreas 

sensíveis. 

- Havendo necessidade de utilizar áreas de vazadouro de terras sobrantes, estas não devem 

localizar-se em: terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de água; 

zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de proteção de 

captações de água; áreas classificadas da RAN ou da REN; áreas classificadas para a 

conservação da natureza; outras áreas onde as operações de movimentação de terras possam 

afetar espécies de flora e de fauna protegidas por lei; locais sensíveis do ponto de vista 

geotécnico; locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; áreas com ocupação agrícola; 

áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; zonas de proteção do património. 

- Remover de forma adequada as espécies invasoras que se possam instalar espontaneamente 

- Nos taludes deverão ser adotadas inclinações que garantam a sua estabilidade e que 

facilitem o seu recobrimento vegetal. 

Funcionamento 

do estaleiro 

- A área de estaleiro deverá ser instalada em local pouco visível e de baixa sensibilidade 

visual, afastado dos recetores sensíveis ao ruído.  

- Garantir que o estaleiro de obra se localiza em áreas de menor valor ecológico. 

- Na área de estaleiro devem ser disponibilizados WC químicos ou instalada uma fossa 

estanque, e ser assegurado o destino final adequado para os efluentes, de acordo com a 
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Ações Medidas de minimização na FASE DE CONSTRUÇÃO 

legislação em vigor. 

- As áreas de depósito deverão ser instaladas em locais pouco visíveis e de baixa sensibilidade 

visual e deverão ser objeto de uma adequada recuperação paisagística, após o término das 

obras, assegurando a reposição da situação inicial.  

- A área de estaleiro deverá ser vedada. 

- O armazenamento de substâncias poluentes na área de estaleiro deve ser realizado sobre 

uma bacia de retenção estanque, de forma a evitar derrames acidentais de óleos, 

combustíveis ou outros produtos perigosos. 

- Na área de estaleiro deverão estar disponíveis materiais absorventes para conter eventuais 

derrames de óleos e combustíveis. 

- Deverão ser definidos, na área do estaleiro, locais específicos para o armazenamento 

temporário dos resíduos, procedendo-se posteriormente à sua expedição para destino final 

adequado, privilegiando-se a sua reciclagem. 

Atividades de 

construção 

- Recomenda-se que sejam estabelecidos trajetos para a circulação dos veículos afetos à 

empreitada. 

- Delimitar as trajetórias de veículos, pessoas e materiais, bem como as áreas de deposição de 

materiais, por forma a afetar a menor área possível 

- No caso de ocorrer um derrame acidental de combustível ou óleos, a origem do derrame 

deverá ser controlada o mais rapidamente possível e a camada de solo contaminada deverá 

ser removida e enviada para destino final adequado. 

- Evitar a obstrução dos percursos preferenciais de escoamento superficial das águas, 

devendo, para isso, ser garantida a sua correta limpeza. 

- Sempre que necessário, devem ser criadas zonas de retenção na área do projeto para evitar 

o arraste de inertes para fora da área de intervenção. 

- Deve ser assegurada a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de 

drenagem que possam ser afetados pelas obras de construção e deve ser realizada a 

renaturalização de todas as áreas afetas temporariamente pela obra. 

- Deverão ser realizadas regas, nomeadamente nos dias quentes e secos por forma a controlar 

a emissão de poeiras para a atmosfera. 

- Deverá restringir-se a perturbação decorrente do processo construtivo (ruído, vibrações e 

perturbação visual resultantes da operação de máquinas e atividade de pessoal) à menor 

área possível. 

- A velocidade de circulação dos veículos deverá ser limitada para evitar a geração de poeiras. 

- Os acessos à obra e ao estaleiro deverão ser mantidos limpos, bem como os pneus de 

máquinas e veículos associados à obra. 

- Evitar sempre que possível o atravessamento de aglomerados populacionais por veículos 

pesados afetos à construção. 

- Interditar a rejeição nos solos de qualquer tipo de efluente produzido na obra. 

- Assegurar a manutenção e revisão periódica dos veículos e maquinaria de apoio à obra. 

- Todas as operações realizadas por pessoas ou máquinas deverão ser executadas, sempre que 

possível, dentro do perímetro da obra, de forma a reduzir a exposição visual destas ações. 

- A Entidade Executante deverá fazer prova da certificação da classe de nível da potência 

sonora emitida por toda a maquinaria de apoio à obra. 

- Selecionar sempre que possível técnicas e processos construtivos que gerem menos ruído. 

- Os camiões de transporte deverão circular sempre com a carga devidamente protegida por 

uma lona. 

- Caso ocorra afetação de captações na envolvente deverá ser garantida a construção de nova 

captação no local por forma a garantir o abastecimento de água. 

Gestão de 

resíduos 

- A Entidade Executante deverá implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição do projeto, garantindo o correto armazenamento e o adequado 

destino final dos resíduos produzidos, privilegiando a sua valorização e reciclagem, em 

detrimento da deposição em aterro. 

- A biomassa vegetal e outros resíduos silvícolas resultantes da desmatação/ desarborização 

do terreno devem ser encaminhados para valorização. 

- É expressamente proibida a queima de qualquer tipo de resíduo a céu aberto. 

- A Entidade Executante deverá dar garantias de que os resíduos produzidos terão destino 
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Ações Medidas de minimização na FASE DE CONSTRUÇÃO 

adequado.  

- A Entidade Executante deve fazer prova do encaminhamento a destino final adequado das 

águas residuais domésticas. 

- Deverá ser mantido um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e os 

respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.  

- Deverá ser assegurado o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de 

acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor.  

- Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 

depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser 

promovida a separação das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

- Deve ser prevista a contenção/ retenção de eventuais escorrências/ derrames. 

- Todos os resíduos lixiviáveis devem ser armazenados em contentor estanque e em local 

coberto para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

- Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes 

adequados e estanques. 

Limpeza e 

recuperação 

- No final da obra, nos terrenos temporariamente ocupados (áreas afetas ao estaleiro, áreas 

de depósito, etc.) deverão ser removidos todos os materiais e resíduos e os solos deverão ser 

alvo de escarificação, por forma a assegurar, tanto quanto possível, o restabelecimento das 

condições naturais de infiltração. 

 

Quadro 8.3 – Medidas a implementar na FASE DE FUNCIONAMENTO do projeto. 

Ações Medidas de minimização na FASE DE FUNCIONAMENTO 

Atividades de 

licenciamento 

- O licenciamento camarário dos edifícios industriais que se irão instalar na fase de 

funcionamento, deve assegurar a sua construção com recurso a técnicas antissísmicas que 

permitam uma resistência estrutural a sismos com coeficiente de sismicidade de 0,5 

(zona C), de acordo com o regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios e 

pontes. 

- A construção dos lotes deve respeitar o regime de edificabilidade estabelecido pelo Plano 

Diretor Municipal em vigor. 

- Garantir o cumprimento integral, por parte das empresas que se vierem a instalar na área do 

projeto, do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, aprovado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro. 

- No estabelecimento dos contratos de cedência dos lotes, deve ser garantido o número 

suficiente de lugares de estacionamento privado. 

Manutenção - Restringir o movimento de veículos motorizados às áreas para tal definidas. 

- Remover de forma adequada as espécies invasoras que se possam instalar espontaneamente. 

- Não permitir os depósitos de materiais na envolvente à área afeta à Zona Industrial de 

Nelas I. 

- Deverão ser implementadas medidas que garantam a minimização do risco de incêndio 

decorrente do aumento da presença humana, de acordo com a legislação em vigor e com os 

planos municipais. 

- Proceder à valorização ecológica dos espaços verdes, através do reforço do coberto vegetal 

na área do projeto e na envolvente. 

- Promover, com regularidade mínima anual, eventos dedicados à população presente da área 

do projeto (e.g. meia-maratona, caminhadas solidárias). 
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Ações Medidas de minimização na FASE DE FUNCIONAMENTO 

Gestão de 

efluentes e 

drenagem 

- Deve ser garantido o funcionamento da Estação de Tratamento de Águas Residuais de 

Nelas III antes do início da fase de funcionamento da Zona Industrial ampliada. 

- Deverá ser garantida a correta limpeza das zonas preferenciais do escoamento, devendo ser 

realizada uma visita a estes locais quando ocorrer precipitação intensa, de modo a proceder 

à imediata limpeza de qualquer obstáculo ao escoamento. 

- Caso venham a ser instalados no interior das parcelas sistemas de pré-tratamento das águas 

residuais, estes devem garantir a proteção da qualidade dos recursos hídricos e dos solos. 

- Promover sistemas de tratamento adequados nas redes de drenagem de águas pluviais das 

áreas dentro dos lotes. 

- Deverá ser proibida a rejeição de efluentes domésticos ou industriais no solo e nas linhas de 

água. 

Gestão de 

poluentes 

- Deverá ser garantido que o manuseamento de substâncias químicas é efetuado em locais 

impermeabilizados e com bacias de retenção. 

- No caso de derrame acidental de substâncias contaminantes, deverá ser delimitada a área, 

devendo os solos ser sujeitos a remediação através de técnicas apropriadas, ou totalmente 

removidos e encaminhados para destino final adequado. 

- As atividades que se pretendam instalar deverão cumprir os limites de emissão de poluentes 

gasosos para a atmosfera definidos na legislação nacional. 

Gestão de 

resíduos 

- Todas as empresas a instalar na área do projeto devem respeitar as boas práticas de gestão 

de resíduos, consoante a sua tipologia, promovendo a reciclagem e valorização dos mesmos. 

Gestão do 

ambiente 

sonoro 

- As empresas a instalar na Zona Industrial de Nelas I deverão, em termos de ruído emitido 

para o exterior das instalações, cumprir o disposto no Artigo 13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, 

de 17 de janeiro, relativo ao exercício de atividades ruidosas de caráter permanente. 

- Deve ser dada particular atenção às características das empresas a instalar nos lotes P8, P9, 

P12, P16, P18 e P20, por forma a evitar a ocorrência de situações de incomodidade junto dos 

recetores sensíveis. 

- Caso ocorram reclamações relativamente aos níveis de ruído, deve ser realizada uma 

campanha de monitorização do ambiente sonoro e apresentadas medidas de minimização. 

Tráfego e 

mobilidade 

- Articular com o operador de transportes coletivos a criação de carreiras e/ou circuitos que 

estabeleçam a ligação entre a Zona Industrial de Nelas I ampliada e os principais 

aglomerados populacionais. 

- Promover a mobilidade ciclável, designadamente articulando a Zona Industrial de Nelas I 

com as vias da envolvente e ligação a Nelas, Senhorim e Vilar Seco, criando equipamentos de 

apoio e parqueamento. 

- Os trabalhadores da Zona Industrial de Nelas I ampliada devem ser incentivados a utilizar 

modos de deslocação suaves e/ou transportes públicos. 

 

Para a fase de construção, e de acordo com os impactes a ocorrer nesta fase, 

preconiza-se o Acompanhamento Ambiental da Obra, cujo objetivo consiste em 

verificar e controlar a implementação correta das medidas de minimização 

propostas no EIA e resultantes do processo da Avaliação de Impacte Ambiental. 

Simultaneamente, a equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra auxiliará o 

proponente e demais intervenientes na concretização das medidas e na prevenção e 

resolução de questões ambientais inesperadas que possam surgir no decorrer da 

construção.  

 

A Entidade Executante deverá garantir o correto desempenho ambiental, através do 

total cumprimento dos requisitos legais aplicáveis nesta matéria, e adotando 

políticas, regras e práticas, que assegurem a melhoria contínua das atividades a 

realizar.  
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Na prática, este desempenho traduz-se na adoção de boas práticas de gestão 

ambiental, designadamente: 

- Fomento, junto de todos os colaboradores e a todos os níveis da hierarquia na 

obra, de um sentido de responsabilidade pelo ambiente. 

- Explicitação dos impactes ambientais de quaisquer novas atividades a 

desenvolver na obra. 

- Avaliação e fiscalização do impacte das atividades em curso no ambiente local e 

dos impactes significativos dessas atividades sobre o ambiente em geral. 

- Definição e execução das 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. 

- Definição e execução de medidas para evitar gastos não controlados de energia e 

outros materiais. 

- Estabelecimento e aplicação de 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. 

- Estabelecimento e atualização de processos e ações a desenvolver em caso de 

deteção de uma situação de não cumprimento da Política, objetivos ou metas em 

matéria de ambiente. 

- Garantia 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. 

- Divulgação ao público da informação necessária que lhe permita compreender o 

impacte no ambiente decorrente das atividades na obra e estabelecimento de um 

diálogo aberto com o público. 

- Definição de medidas que garantam que todos os subcontratados praticam as 

mesmas normas de ambiente que se aplicam à Entidade Executante. 
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9 Conclusões 
 

 

A ampliação da Zona Industrial de Nelas I apresenta importantes efeitos positivos na 

socioeconomia local e regional, tanto na fase de construção como na fase de 

funcionamento, por representar um reforço significativo do rendimento à escala 

supramunicipal e o aproveitamento do potencial industrial e de serviços.  

 

O projeto apresenta prováveis efeitos negativos de média significância sobre: 

- Os recursos hídricos superficiais, decorrente da afetação direta do sistema de 

drenagem superficial e a descarga das águas pluviais recolhidas na área da ZIN, 

diretamente nas linhas de água sem qualquer tratamento prévio, promovendo 

assim a degradação do recurso. 

- A geologia e geomorfologia, decorrente da alteração do terreno, com a criação 

de novas formas de relevo artificiais, resultando na presença de taludes que 

ficarão expostos aos agentes erosivos.  

 

Os restantes meios recetores sofrem impactes ambientais negativos de baixa 

significância.  

 

Os impactes podem ser em parte minimizados mediante a adoção das medidas e 

recomendações propostas. 

 

É ainda proposta a implementação na fase de funcionamento de um plano de 

monitorização para o fator recursos hídricos. 

 

Previamente ao início da fase de construção, deve ainda ser solicitada a licença 

para utilização do Domínio Público Hídrico e proceder à desafetação das áreas de 

Reserva Ecológica Nacional intervencionadas pelo projeto. 

 



 
 

Câmara Municipal de Nelas  18/12/2019 Referências bibliográficas 

 

10-1

 

10 Referências bibliográficas 
 

 
Abreu et al. (2004) – Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em 

Portugal Continental; DGOTDU/Universidade de Évora. 

 

Abreu e Correia (2001) - Identificação e caracterização de Unidades de Paisagem de Portugal 

Continental, Finisterra, XXXVI. 

 

Autoridade Florestal Nacional, AFN (2006). 5º Inventário Florestal Nacional. Direcção Nacional 

de Gestão Florestal.  

 

Almeida, C., Mendonça, J., Jesus, M., Gomes, A. (2000) - Definição, Caracterização e 

Cartografia dos Sistemas Aquíferos de Portugal Continental. INAG. 

 

Almeida, C., Mendonça, J. J. L., Silva, M. A. M., A. Serra (1999) - Síntese da Hidrogeologia 

das Bacias do Mondego, Vouga e Lis -IV Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos de Língua 

oficial Portuguesa (IV SILUSBA), Coimbra. 

 

Almeida, N. F. et al. (2001) – Guias Fapas Anfíbios e Répteis de Portugal – ed. Fapas, Portugal. 

 

APA (2017) – Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho – 2015: Gases acidificantes e 

eutrofizantes, precursores de ozono, partículas, metais pesados, poluentes orgânicos 

persistentes e gases com efeito de estufa. Agência Portuguesa do Ambiente. Amadora, maio 

de 2017. 

 

APA (2013) - Guias para a atuação das Entidades Acreditadas (EA) no Domínio do Ambiente – 

2. Guia AIA (EA.G.02.01.00 - janeiro 2013). 

 

APA/ ARH-Centro (2016) – Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis 

(RH4): Parte 2 – Caracterização e Diagnóstico. Junho de 2015. 

 

APA/ ARH-Centro (2012) – Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e 

Lis Integradas na Região Hidrográfica 4: Parte 2 – Caracterização Geral e Específica. Junho de 

2012 (revisão final). 

 

Autoridade Nacional de Proteção Civil, ANPC (2009) – Guia Metodológico para a produção de 

cartografia municipal de risco e para a criação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de 

base municipal. Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano e 

Instituto Geográfico Português - ISBN: 978-989-96121-4-3. Setembro de 2009. 

 

Alves, J.M.S.; Santo, M.D.E.; Costa, J.C.; Gonçalves, J.H.C.; Lousã, M.F. (1998) – Habitats 

Naturais e Seminaturais de Portugal Continental, Tipos de Habitats mais significativos e 

Agrupamentos Vegetais Significativos – Instituto da Conservação da Natureza. 

 



 
 

Câmara Municipal de Nelas  18/12/2019 Referências bibliográficas 

 

10-2

Botelho da Costa, Joaquim (1992) – Estudo e Classificação das rochas por exame 

macroscópicos (7ª Edição) – Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. 

 

Cabral, F. Caldeira; Telles, G. Ribeiro (1999) – A Árvore em Portugal – Assírio & Alvim. 

 

Cabral, J. e Ribeiro, A. (1988) – Carta Neotectónica de Portugal Continental, a escala 

1/1.000.000. Serviços Geológicos de Portugal. 

 

Cabral, M. J. (coord.), Almeida, J., Almeida, P. R., Dellinger, T., Ferrand de Almeida, N., 

Oliveira, M. E., Palmeirim, J. M., Queiroz, A. I., Rogado, L. & Santos-Reis, M. (eds.) (2006) - 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 2ª ed. Instituto da Conservação da 

Natureza/Assírio & Alvim. Lisboa. 

 

Câmara Municipal de Nelas (2013) - Revisão do Plano Diretor Municipal do Concelho de Nelas, 

elementos constituintes e elementos que acompanham o plano. 

 

Carvalho Cardoso, J. V. J. de (1965) – Os Solos de Portugal, sua classificação, caracterização e 

génese, 1-A sul do rio Tejo – Direção-Geral dos Serviços Agrícolas. 

 

Castells, A. E Mayo, M. (1993) – Guia de los mamíferos en libertad de España y Portugal – ed. 

Pirámide, Espanha. 

 

CCDR-C (2018) - Relatório de avaliação da qualidade do ar ambiente na região Centro em 

2017. Coimbra, junho de 2018. 

 

CCDR-C (2001) – Plano de Bacia do rio Mondego – Relatório final. 

 

Costa, J. C.; Aguiar, C.; Capelo, J. H.; Lousã, M. & Neto, C. (2001) – Biogeografia de Portugal 

Continental – Quercetea, Volume 0, Associação Lusitana de Fitossociologia. 

 

Costa, Joaquim Botelho da (1991) – Caracterização e Constituição do Solo (4ª Edição) – 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

Coutinho, A.X.P. (1939) – Flora de Portugal (Plantas Vasculares) – Lisboa. 

 

COVISLA, Lda. (2019) – Projeto de Loteamento da Ampliação da Zona Industrial de Nelas I: 

peças escritas, peças desenhadas e projetos de execução. PROJ. 83. Setembro de 2019. 

 

Deltatau, Lda. (2019) – Relatório Geotécnico. Fevereiro de 2019. 

 

Dias, J.M.A. et al. (1999) – Evolução da linha de costa, em Portugal, desde o último máximo 

glaciário até à actualidade: síntese dos conhecimentos, Estudos do Quaternário, APEQ. 

 

Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, DGOTDU (2011) – 

Servidões e Restrições de Utilidade Pública (SRUP). ISBN: 978-9728569. Lisboa, setembro de 

2011. 

 

Direção Geral dos Transportes Terrestres (DGTT, 1996) – Manual de planeamento e gestão de 

transportes. 



 
 

Câmara Municipal de Nelas  18/12/2019 Referências bibliográficas 

 

10-3

Eusébio, Maria de Fátima; Marques, Jorge Adolfo M. (2005) - Arqueologia e Arte no Concelho 

de Nelas. Câmara Municipal de Nelas, Nelas. 

 

Environmental Protection Agency, EPA (1995) – Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 

Volume 1: Stationary Point and Area Sources. Office of Air Quality Planning and Standards. 

AP-42 Fifth Edition, January 1995. 

 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR, 2018) - Relatório Anual dos 

Serviços de Águas e Resíduos em Portugal (2018): Volume 1 – Caraterização do setor de águas 

e resíduos. Dezembro de 2018. 

 

EP (2006) - Tráfego 2005 Rede Rodoviária Nacional. EP – Estradas de Portugal, E.P.E, 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Almada, 30 de junho de 2006. 

 

EPPNA (1998) – Plano Nacional da Água. 

 

European Commission (2000) - Revision of EU Guidance Documents on EIA. Directorate 

General - Environment, Nuclear Safety and Civil Protection. Brussels, Belgium. 

 

Franco, J.A. (1971, 1984) – Nova Flora de Portugal (Continente e Açores) – Volume I -II. 

 

Franco, J.A.; Afonso, M.L.R. (1994, 1998) – Nova Flora de Portugal (Continente e Açores) – 

Volume III – Fascículo I e II. 

 

Geoatributo, Lda. (2015) - Estudo de Identificação e Caracterização de Riscos para o 

Município de Nelas. Comunidade Intermunicipal de Viseu e Dão Lafões, dezembro de 2015. 

 

Instituto do Ambiente, IA (2004) – Atlas do Ambiente Digital – Carta de Capacidade de Usos do 

Solo, escala 1:1.000.000 (SROA, 1982) 

 

Instituto do Ambiente (2004) – Atlas do Ambiente Digital – Carta dos Solos, escala 1:1.000.000 

(DGA, 1971). 

 

Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (2006) - Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000, Vol. III – Sítios da Lista Nacional e Zonas de Proteção Especial.  

 

Instituto da Conservação da Natureza (2005) – Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, 

Volume I, Mamíferos, Aves, Répteis e Anfíbios. 

 

Instituto de Meteorologia (1997) - Carta de Isossistas de intensidade Máxima. 

 

Instituto Nacional de Estatística (INE, 2002) – Censos 2001: XIV Recenseamento Geral da 

População e Habitação e IV Recenseamento Geral da Habitação. Lisboa. 

 

Instituto Nacional de Estatística (INE, 2012) – Censos 2011: XV Recenseamento Geral da 

População e Habitação e V Recenseamento Geral da Habitação. INE. Lisboa. 

 



 
 

Câmara Municipal de Nelas  18/12/2019 Referências bibliográficas 

 

10-4

Instituto Politécnico de Viseu (IPV, 2010) – Mapa de Ruido do Concelho de Nelas. 

Departamento de Ambiente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu. Revisão 01. 

Abril de 2010. 

 

Instituto Superior Técnico, IST (2017) – Sistemas de Drenagem de Águas Pluviais (Capítulo 5). 

Textos de apoio à disciplina “Drenagem Urbana e Controlo da Poluição” (2017/2018), em: 

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1689468335584419/5%20Capitulo5.pdf 

 

LEAF, Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food (2013) - Green & Blue 

Infrastructures - Instituto Superior de Agronomia - Leitão, M, Cortez, N., Pena, S.B. - Valor 

Ecológico do Solo de Portugal Continental. LEAF/ISA/U Lisboa. Disponível em: http://epic-

webgisportugal.isa.utl.pt/ 

 

Marchante, Hélia et al. (2014) – Guia Prático para a Identificação de Plantas Invasoras em 

Portugal. Imprensa da Universidade de Coimbra. 

 

Município de Viseu (2017) - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 

(EMAAC). Departamento de Ambiente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu. 

Viseu, 2017 

 

Oliveira, M.E.; Crespo, E.G. (1989) – Atlas da Distribuição dos Anfíbios e Répteis de Portugal 

Continental – SNPRCN. 

 

Pereira, D.; Pereira, P.; Santos, L.; Silva, J. (2014) – Unidades geomorfológicas de Portugal 

Continental – Revista Brasileira de Geomorfologia, v.15, n.º 4. 

 

Pereira, J.S. (2011) - Gestão Florestal Sustentável – o sequestro de carbono. 3ª Conferência 

Internacional do Montado e da Cortiça. Vendas Novas, 20 de maio de 2011. 

 

Rodrigues, M.A.; Ferreira, I.Q.; Claro, A.M.; Correia, C.; Moutinho-Pereira, J.; Bacelar, E.; 

Fernandes-Silva, A.; Arrobas, M. (2012) - Sequestro de carbono no olival: mito ou realidade? VI 

Simpósio Nacional de Olivicultura. Mirandela, 15 a 17 de novembro de 2012. 

 

Rufino, R. (1989) – Atlas das Aves que nidificam em Portugal Continental – SNPRCN. 

 

Serviços Geológicos de Portugal, SGP (1962) – Carta geológica de Portugal e respetiva notícia 

explicativa, na escala de 1:50.000, folhas 17-C (Santa Comba Dão). 

 

Silva, I. (2010). Balanço de Dióxido de Carbono em Áreas Urbanas: Emissão e Sequestro. 

Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos 

necessários à obtenção do grau de Mestre em Engenharia do Ambiente. Aveiro, 2010. 

 

Vaz, Maria João Amaral (2008) - Nelas, Património Arquitetónico, Câmara Municipal de Nelas, 

Nelas.  

 
Páginas da internet consultadas: 

- Agência Portuguesa do Ambiente - http://www.apambiente.pt/ 

- Base de Dados on-line sobre a Qualidade do Ar (QualAr) - https://qualar.apambiente.pt/ 



 
 

Câmara Municipal de Nelas  18/12/2019 Referências bibliográficas 

 

10-5

- Carta Social - http://www.cartasocial.pt/ 

- Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) - http://www.dgeg.gov.pt/ 

- Direção Geral do Território (DGT) - http://www.dgterritorio.pt/ 

- Direção-Geral do Património Cultural (DGPC)/ Portal do Arqueólogo - 

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/ 

- Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) - http://www.ersar.pt/ 

- Flora-On - http://www.flora-on.pt/ 

- Instituto da conservação da Natureza e da Biodiversidade: Plano Setorial da Rede 

Natura 2000 - http://www.icn.pt/psrn2000/ 

- Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade - Sistema de informação do 

Património Natural - http://www.icn.pt/sipnat 

- Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)/ Estatísticas Mensais por Concelho – 

https://www.iefp.pt/estatisticas 

- Instituti Nacional de Estatística (INE) – http://www.ine.pt/ 

- Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) – https://www.ipma.pt/pt/ 

- Instituto Nacional de Estatística - http://www.ine.pt/ 

- Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) - http://geoportal.lneg.pt/ 

- Sistema de Informação Geográfica do Turismo (SIGTUR) – 

https://sigtur.turismodeportugal.pt/ 

- Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SNIAmb) – 

http://sniamb.apambiente.pt/Home/Default.htm 

- Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) – http://snirh.pt/ 

- Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (SIPA) – www.monumentos.pt 

- Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT) – 

http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/ 

 

 


	1 Introdução
	2 Antecedentes e objetivos
	3 Descrição do projeto
	4 Situação de referência
	5 Impactes ambientais e medidas de minimização
	6 Ordenamento do território
	7 Análise de riscos
	8 Monitorização e medidas de gestão ambiental
	9 Conclusões
	10 Referências bibliográficas



