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O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

do “Sistema de Teleférico e Parque Aventura no Curral das Freiras”. 

O Projeto será constituído por dois teleféricos, com estações no Curral das Freiras, no Paredão e na Boca 

da Corrida, uma Zip Line e um parque aventura.  

O Resumo Não Técnico que faz parte do Estudo de Impacte Ambiental, onde se resume, em linguagem 

corrente, as principais informações que se encontram no Relatório Técnico do EIA. É apresentado 

separadamente de forma a facilitar uma divulgação pública do Projeto e do respetivo EIA. Para um 

esclarecimento mais pormenorizado, sugere-se a consulta do EIA completo, disponível no portal 

participa.pt e no site da Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, da Secretaria Regional 

do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, do Governo Regional da Madeira. 

O EIA é constituído por dois volumes, cada um com o seguinte conteúdo: 

Volume 1- Relatório Técnico, que inclui toda a informação relevante sobre o Projeto, a caracterização 

do estado atual do ambiente onde será instalado o Projeto, a identificação e avaliação dos efeitos no 

ambiente associados à implementação do Projeto nas suas diferentes fases (construção, exploração e 

desativação), as medidas de minimização a implementar, e todos os elementos considerados relevantes 

para a compreensão da avaliação efetuada; Volume 2 – Resumo Não Técnico do EIA, que constitui o 

presente volume. 

O Proponente deste Projeto é o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza IP-RAM, da 

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, com sede na Rua João 

de Deus nº 12 E, R/C C, 9050-027 Funchal. 

O EIA foi elaborado pelas empresas TECAmbiente Lda e Matos, Fonseca & Associados, no período 

compreendido entre os meses de setembro de 2021 e dezembro de 2021.  

1 Apresentação
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A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), ou seja, a entidade que autoriza a 

implementação do Projeto do ponto de vista ambiental, é a Direção Regional de Ambiente e Alterações 

Climáticas, da Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, do 

Governo Regional da Madeira. 

A entidade licenciadora do Projeto, ou seja, a entidade que autoriza a implementação do Projeto do 

ponto de vista técnico, é a Câmara Municipal de Câmara de Lobos. 

O Projeto foi desenvolvido com o detalhe de Estudo Prévio, o que significa que existirá, após a fase 

de avaliação, uma nova fase de avaliação ambiental do Projeto.  
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O Sistema de Teleférico e Parque Aventura no Curral das Freiras ficará localizado na zona do Curral 

das Freiras, concelho de Câmara de Lobos, na região centro da ilha da Madeira, Região Autónoma da 

Madeira. 

 

Imagem tridimensional da área de intervenção (Fonte: Google Earth Pro) 

A estação de Curral das Freiras será localizada no centro da vila, junto à estrada Cónego Camacho. A 

estação do Paredão ficará localizada no Montado do Paredão, no concelho de Câmara de Lobos, junto 

à linha divisória entre este concelho e o concelho do Funchal. A estação da Boca da Corrida ficará 

localizada no Miradouro da Boca da Corrida, junto ao Posto Florestal, freguesia do Jardim da Serra, no 

concelho de Câmara de Lobos. O Parque Aventura ficará, igualmente, nesta última zona. 

Na Figura 1 que se segue apresenta-se o enquadramento do Projeto a nível nacional, regional e local. 

 

 

 

  

2 Em que consiste o Projeto 
em análise?
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O Projeto será composto por um sistema de dois teleféricos, um Zip Line e um Parque Aventura.  

A Estação do Curral das Freiras ficará implantada no limite urbano nascente da povoação e será 

destinada ao “Zip Line” que ligará a ligar Boca da Corrida ao Curral das Freiras e ao teleférico 

para cabines de 15 passageiros, que conecta com a estação do Paredão.

 

Simulação da Estação de Curral das Freiras 

A Estação do Paredão será constituída por 3 

edifícios independentes: estação do teleférico de 

15 passageiros (Curral das Freiras – Paredão), 

estação do teleférico de 50 passageiros 

(Paredão - Boca da Corrida), junto ao edifício 

das bilheteiras, instalações sanitárias e apoio. 

A Estação da Boca da Corrida ficará saliente na 

vertente poente do vale. Suportará um 

restaurante panorâmico, com capacidade para 

cerca de 58 pessoas no interior e 32 na 

esplanada. 

Pretende-se que o restaurante seja uma 

referência importante no conjunto da 

intervenção, não só pelas vistas que oferece, mas 

também, a par da oferta gastronómica, pelos 

ambientes que tem a potencialidade de possuir, 

em consonância como o “espírito do lugar” 

 

Simulação da Estação do Paredão 

 

Simulação da Estação da Boca da Corrida 

O Teleférico entre Curral das Freiras e Paredão 

contará com 2 cabines com capacidade para 

transportar 15 passageiros cada uma. 
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Sistema de teleférico – cabine com capacidade 

para 15 passageiros 

O Teleférico entre Paredão e Boca da Corrida 

sistema funcionará com cabinas para 50 

passageiros.  

 

Sistema de teleférico – cabine com capacidade 

para 50 passageiros 

O sistema de Zip Line consistirá, essencialmente, 

numa estação de montanha e numa estação de 

chegada, com área de acesso e área de saída 

respetivamente, ligadas por cabo de aço 

esticado com um sistema de freio à chegada. 

A saída far-se-á da Boca da Corrida e a 

chegada ao Curral das Freiras.  

 

Zip Line – Arranque 

O Parque Aventura situar-se-á na Boca da 

Corrida, ocupando uma área de terreno com 

cerca de 2,83 ha, localizado a Oeste da estrada 

da Corrida, junto ao Posto Florestal da Boca da 

Corrida. 

O Parque integrará um conjunto de 

equipamentos para a prática de atividades 

desportivas radicais e prevê-se que seja 

dividido em dois circuitos, o primeiro destinado a 

adultos e o segundo a jovens e crianças. 

Prevê-se que o investimento global para a 

implementação do Projeto seja de 

aproximadamente 31 milhões de euros.  
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A Estação do Curral das Freiras resultará 

de edifícios já existentes, onde existirão 

trabalhos normais para reabilitação do 

edificado existente. 

Nas construções dos edifícios e estruturas 

a realizar tanto no Paredão como na 

Boca da Corrida serão ser tidos em 

conta os condicionalismos dos locais em 

termos de acessos e de infraestruturas de 

fornecimento de energia e água, nestes 

pontos inexistentes.  

Serão utilizados os métodos e processos 

correntes na construção das estruturas de 

betão armado e metálicas, na execução 

das seguintes atividades: 

• as escavações para execução de 

caves e elementos de fundação; 

• colocação de betão de limpeza, 

montagem de armaduras e 

betonagem de paredes e 

elementos de fundação; 

• construção de pilares, paredes e 

núcleo em betão armado; 

• construção de vigas e lajes de piso 

em betão armado; 

• construção de coberturas em 

estruturas de betão armado, 

metálicas e madeira; 

• execução dos trabalhos de 

arquitetura (alvenarias, 

isolamentos, impermeabilizações, 

revestimentos, cantarias, vãos, 

carpintarias, pinturas, etc.); 

• execução dos trabalhos de 

infraestruturas (eletricidade, 

telecomunicações, saneamento, ar 

condicionado e ventilação). 

Haverá a necessidade de executar trabalhos em 

taludes com declive acentuado e de realizar as 

escavações de forma cuidada e, por troços, de 

modo a não colocar em risco a estabilidade do 

maciço/encosta escavado nem de estruturas 

existentes. 

Na construção do Parque Aventura na zona da 

Boca da Corrida, haverá necessidade de se 

proceder à limpeza e preparação do terreno, 

bem como à modelação do bosque. Contudo, 

estes trabalhos far-se-ão com o mínimo de 

impacte tanto sobre a vegetação como do solo, 

tentando que se integrem e se tire proveito do já 

existente. 

Estima-se que o número de trabalhadores, de 

entre os vários Empreiteiros (construção civil, 

eletromecânica, equipa de transporte, 

montagem), Equipas de Fiscalização, Dono de 

Obra, entre outros, seja no pico dos trabalhos de 

50 trabalhadores compartilhados e em 

simultâneo, entre as obras das diferentes frentes. 
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Na fase de construção é previsível serem gerados e manuseados os materiais, inertes, efluentes, resíduos 

e emissões indicados no quadro seguinte, onde se indicam também os respetivos destinos finais:  

EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISTOS NA FASE DE 
CONSTRUÇÃO 

DESTINO FINAL 

Águas residuais provenientes das instalações sanitárias do estaleiro; 

No que diz respeito às instalações sanitárias do estaleiro, os 
efluentes gerados serão recolhidos numa fossa estanque, ou em 

alternativa, serão utilizadas instalações sanitárias amovíveis, 
sendo os efluentes resultantes entregues à respetiva entidade 

gestora e licenciada para o seu tratamento; 

Águas residuais provenientes das operações construção civil; 

Caso aplicável, para as águas residuais resultantes das 
operações de construção civil, como é o caso das operações de 
betonagem, deverá aberta uma bacia de retenção (2 m x 2 m), 

na qual será efetuada a descarga das águas resultantes das 
lavagens das autobetoneiras. No final das betonagens, todo o 

material será transportado a aterro, se aplicável; 

Resíduos sólidos urbanos provenientes do estaleiro; 

Os resíduos líquidos, tais como óleos das máquinas, lubrificantes, 
e outros comuns a qualquer obra, serão devidamente 

acondicionadas dentro do estaleiro em recipientes específicos 
para o efeito, sobre bacia de retenção, e transportados a 

destino final por uma empresa licenciada pela Agência 
Portuguesa do Ambiente; 

Materiais lenhosos e resíduos vegetais provenientes da 
desarborização/desmatação do terreno; 

Os resíduos vegetais resultantes da desmatação/decapagem 
do terreno serão em parte incorporados na terra vegetal e o 
restante será enviados para destino adequado para o efeito; 

Embalagens plásticas, metálicas e de cartão, armações, cofragens, entre 
outros materiais resultantes das diversas obras; 

Os resíduos tais como plásticos, madeiras e metais serão 
armazenados em contentores específicos, e transportados a 

destino final para reciclagem, por uma empresa devidamente 
licenciada pela Agência Portuguesa do Ambiente; 

Emissão de ruído com incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais 
devido à utilização de maquinaria pesada e tráfego de veículos para 

transporte de pessoas, materiais e equipamentos; 
--- 

Emissão de poeiras resultantes das operações de escavação e da circulação 
de veículos e equipamentos em superfícies não pavimentadas. Refira-se que 
em projetos desta natureza, existe um cuidado acrescido durante a fase de 
construção, no sentido de evitar a emissão de partículas, para que estas não 

se depositem na superfície dos painéis fotovoltaicos; 

--- 

Emissão de gases gerados pelos veículos e maquinaria pesada afetos à obra. --- 

 

Na fase de exploração é previsível que sejam gerados e manuseados os seguintes materiais, efluentes, 

resíduos e emissões indicados no quadro seguinte: 

EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISTOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Óleos usados e produtos afins utilizados na lubrificação dos diversos componentes dos projetos. 

Resíduos Sólidos Urbanos 

Peças ou parte de equipamento substituído; 

Materiais sobrantes das manutenções (embalagens de lubrificantes, resíduos verdes entre outros); 

Ruído e emissões gasosas resultante do tráfego associado à vigilância e manutenção. 

Na fase de exploração da não são emitidas para a atmosfera quaisquer emissões de dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NO2), dióxido de 
carbono (CO2), partículas, escórias e cinza de carvão.  

O destino final/tratamento dos efluentes e resíduos resultantes das várias atividades previstas na fase 

de exploração será da responsabilidade da empresa que estiver a fazer a manutenção do Projeto. Esta 
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empresa terá obrigatoriamente de assegurar que os efluentes e resíduos resultantes são integrados num 

circuito adequado de recolha e tratamento de resíduos, nomeadamente os indicados pela Autoridade 

Ambiental regional. 

Estima-se que a exploração do projeto crie 40 postos de trabalho efetivos. 

 

Para se obter uma base de referência para avaliar os efeitos causados pelo Projeto foi feita uma 

caracterização da zona onde se insere o Projeto ao nível das várias componentes do ambiente cuja 

afetação deve ser avaliada, tendo sido objeto de análise as seguintes áreas: clima e alterações 

climáticas, geologia, geomorfologia e sismicidade, hidrogeologia, recursos hídricos superficiais, solos e 

ocupação do solo, ecologia, qualidade do ar, ambiente sonoro, património, socioeconomia, paisagem e 

saúde humana. Complementarmente foi efetuada uma análise detalhada dirigida ao ordenamento do 

território e às servidões de utilidade pública. 

A descrição que se segue aborda os aspetos mais relevantes de cada uma das áreas temáticas 

analisadas.

O clima apresenta uma temperatura 

média anual de 18,9ºC. Nos meses de 

verão, as médias das temperaturas 

máximas são mais elevadas em agosto e 

setembro com, respetivamente, 25,8ºC e 

25,9ºC e nos meses de inverno, a média 

da temperatura mínima é mais baixa no 

mês de fevereiro, com 12,9ºC. Quanto à 

amplitude térmica mensal apresenta uma 

média anual de 6ºC. 

Relativamente à Geologia, os locais de 

implantação das estações e edifícios de 

apoio apresentam características 

geológicas e geotécnicas que requerem 

a execução de estudos localizados e 

mais aprofundados para a respetiva 

caraterização, podendo ser necessário, 

para fundação e estabilização das 

estruturas a construir, o recurso à 

execução de pregagens, ancoragens e 

micro-estacas de fundação 

A sismicidade registada na Ilha da 

Madeira é fraca e sentida com baixa 

intensidade. O principal perigo 

decorrente destes sismos é a 

possibilidade de poder despoletar 

3 Como é a área onde se 
desenvolverá o Projeto?
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movimentos de massa em locais que 

poderão estar já em risco iminente. 

Ao nível dos Recursos Hídricos, a área 

de estudo localiza-se numa zona de 

relevo acidentado marcado pela 

presença de montanhas de grande 

elevação genericamente rodeadas por 

ravinas profundas. A rede hidrográfica 

na área de estudo é densa, 

identificando-se numerosas linhas de 

água que drenam para a ribeira dos 

Socorridos. 

A maior parte da área de estudo é 

marcada pela presença de Solos do tipo 

TAd - Terreno Acidentado Districo. Todos 

os elementos do Projeto, à exceção da 

Estação de Curral das Freiras, ficam 

localizados nesta tipologia de solos. A 

Estação de Curral das Freiras fica 

localizada em Andossolos Úmbricos 

(ANu). 

A área de estudo é marcada por uma 

ocupação do solo mista, com a presença 

de diversas categorias diversas, 

nomeadamente tecido urbano 

descontínuo, povoamentos de folhosas, 

povoamentos florestais mistos, matos 

(giestal), escarpas e cursos de água. 

No que concerne à Ecologia, e em 

termos de coberto vegetal, predominam 

a vegetação herbácea e os matos. No 

entanto, em termos florestais observam-

se áreas maiores de pinheiro-bravo de 

eucalipto e com menor predominância de 

castanheiros e Laurissilva. 

 

 

Vista para o local da  Estação do Paredão 

A área em estudo encontra-se totalmente 

inserida no Parque Natural da Madeira 

e encontra-se parcialmente inserida na 

Área Importante para a Avifauna (IBA) 

do Maciço Montanhoso Oriental 

(coincidente com a Zona de Proteção 

Especial – ZPE - do Maciço Montanhoso 

Oriental e na Zona Especial de 

Conservação (ZEC) do Maciço 

Montanhoso Central. 

No que respeita à flora, dados 

recolhidos no campo permitiram 

identificar dentro da área de projeto 46 

espécies, distribuídas por 33 famílias.  

Dada a dimensão da área estudada, 

pode-se considerar que esta apresenta 

uma reduzida diversidade florística e 

sobressai ainda a elevada 

representatividade das espécies 
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ruderais, espécies reveladoras da 

pressão antrópica que se faz sentir na 

área de estudo.    

Relativamente à fauna, é no grupo das 

aves que a área suporta uma maior 

diversidade, logo seguida pelos 

mamíferos. Na Qualidade do Ar, e 

apesar de se registarem algumas fontes 

de poluição na envolvente da área de 

estudo, devido à sua distância, dimensão 

e aos fatores climatéricos (regime de 

ventos), considera-se que estas fontes 

não são significativas no contexto local. 

As características rurais da área de 

estudo, em conjugação com os fatores 

climáticos, permitem inferir que no geral, 

existe uma qualidade do ar muito boa 

no local. 

Relativamente ao Ruído a área é 

caracterizada por se encontrar numa 

zona rural cujos recetores sensíveis mais 

próximos se encontram dispersos ou 

inseridos em pequenos aglomerados 

populacionais. A única fonte de ruído 

humana identificada foi o tráfego 

rodoviário a circular nas vias na 

envolvente, com destaque para a 

estrada regional n.º 107. Os recetores 

sensíveis mais próximos da área do 

projeto estão expostos a níveis de ruído 

inferiores aos valores limite de 

exposição definidos no RGR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Medição de ruído 

Salienta-se o facto do Projeto se 

enquadrar histórica e geograficamente 

numa área de estudo na qual não 

existem referências a achados ou 

intervenções arqueológicas, não sendo, 

no entanto, o potencial arqueológico no 

subsolo negligenciável, sobretudo no 

núcleo antigo de Curral das Freira. 

Em termos de inventário do Património, 

apenas foram identificados na área de 

estudo elementos de cariz arquitetónico 

religioso. 
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Capela do Miradouro da Boca Corrida 

Relativamente à Socioeconomia, dentro 

da área de estudo encontra-se o 

aglomerado populacional de Curral das 

Freiras e as localidades de Achada, 

Casas Próximas, Terra Chã e Curral de 

Baixo. Nesta área localizam-se diversas 

infraestruturas, tendo sido 

contabilizadas cerca de 554 

edificações. 

De acordo com os Censos 2021 

(Resultados Preliminares), todas as 

freguesias de Câmara de Lobos 

apresentavam também valores da taxa 

de variação da população negativos, 

com um valor de -20,8% para Curral 

das Freiras e -17,2% para Jardim da 

Serra. No município do Funchal, a 

freguesia de Santo António apresenta 

também uma taxa de variação negativa, 

com um valor de -5,2%, para o mesmo 

período. Das freguesias analisadas, em 

2021, a freguesia de Santo António, no 

Funchal, é a que apresenta um maior 

número de residentes, com 25 952 

habitantes, assim como maior densidade 

populacional. 

Ao nível do ensino verifica-se que a 

maioria da população daquela região 

tem o ensino básico, mas ainda existe um 

número relevante de habitantes com 

nenhum nível de escolaridade. 

De acordo com os dados disponíveis no 

Instituto do Emprego da Madeira (IEM), 

para fim de 2020, a população 

desempregada registada no concelho 

de Câmara de Lobos era de 2 712 

habitantes, e para o concelho de Funchal, 

era de 8 435. Já em setembro de 2021, 

de acordo com dados do Portal Dados 

Abertos da Madeira, o número de 

desempregados diminuiu em ambos os 

concelhos, apresentando um valor de 2 

170 desempregados para Câmara de 

Lobos e 6 835 para Funchal. 

A área de estudo da Paisagem 

apresenta um relevo vigoroso e 

diversificado, promovido pela constante 

alternância de cumeadas bem 

demarcadas e com destaque para o 

vale encaixado na zona central da área 

de estudo, que corresponde à ribeira do 

Curral das Freiras. Este vale apresenta 

uma superfície um pouco mais plana a 

moderadamente movimentada. Devido 

ao relevo vigoroso, este apresenta uma 
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grande variedade de declives, e na sua 

maioria bastante acentuados, com 

destaque para zonas mais escarpadas. 

No geral observa-se uma grande 

variedade de orientações de encostas.  

 

Vista para a povoação do Curral das Freiras 

Existe uma grande variedade de 

pequenas ribeiras e levadas, mas como 

principal linha de água, destaca-se a 

ribeira do Curral das Freiras. 

Com interesse patrimonial natural e 

paisagístico, os percursos pedestres e os 

miradouros, permitem que o observador 

possa vislumbrar toda a envolvente, 

principalmente, de âmbito natural. 

Destacam-se parte dos percursos 

pedestres: PR1 - Vereda do Pico do 

Areeiro; PR2 - Vereda do Urzal, PR3 - 

Vereda do Burro, PR4 - Levada do 

Barreiro e PR12 - Caminho Real da 

Encumeada. Em termos de miradouros, 

destacam-se os miradouros do Paredão, 

Boda da Corrida, Boca dos Namorados 

e Eira do Serrado. 

 

Vista para uma das zonas previstas para o 

Parque aventura 

 

Vista para o Miradouro Boca da Corrida 

A área de estudo da paisagem é 

considerada maioritariamente de 

qualidade média a elevada. 

 

Aspetos da paisagem a partir de Curral das 

Freiras 



Estudo de Impacte Ambiental do Sistema de Teleféricos e 
Parque Aventura de Curral das Freiras - Madeira 
Resumo Não Técnico  
Instituto das Florestas e Conservação da Natureza 

 

 

14 

T04321_4_v0 

 

 

As principais ações geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir ao longo da vida útil do Projeto, 

ocorrendo desde o seu planeamento até à sua desativação ou possível reconversão. A magnitude e 

intensidade destas ações é variável, sendo prática corrente diferenciá-las por diferentes fases, 

nomeadamente: planeamento/projeto, construção, exploração e desativação/reconversão. 

Na fase de projeto ou planeamento prevê-se uma perturbação muito reduzida, considerada sem 

significado, pela ação dos técnicos implicados na conceção do projeto, na planificação da obra e na 

elaboração do respetivo Estudo de Impacte Ambiental, e como tal, nem sequer é considerada na 

avaliação de impactes ambientais. 

As principais atividades potencialmente geradoras de impacte ambiental são agrupadas nas seguintes 

fases: construção do Projeto, exploração e manutenção do Projeto e desativação do Projeto. 

Fase de construção 

¨ Arrendamento dos terrenos da área destinada à instalação das estações e infraestruturas de 

apoio e parque aventura; 

¨ Instalação e utilização dos estaleiros; 

¨ Movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos às obras; 

¨ Desmatação/decapagem das áreas a intervencionar; 

¨ Movimentação de terras, depósito temporário de terras e materiais, entre outros; 

¨ Transporte de materiais diversos para construção (betão, aço, madeira, entre outros); 

4 Quais são as principais 
ações que provocam efeitos 
ambientais na área do 
projeto?



Estudo de Impacte Ambiental do Sistema de Teleféricos e 
Parque Aventura de Curral das Freiras - Madeira 
Resumo Não Técnico  
Instituto das Florestas e Conservação da Natureza 

 

 

15 

T04321_4_v0 

¨ Construção de edifícios e estruturas de apoio; 

¨ Construção de reservatórios para água de abastecimento e combate a incêndios e outras 

estruturas de apoio semelhantes; 

¨ Construção de ETA 

¨ Montagem dos vários equipamentos dos sistemas de teleférico 

¨ Desenrolamento/instalação dos cabos do teleférico e Zip Line 

¨ Desmantelamento do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

Fase de exploração 

¨ Arrendamento dos terrenos da área destinada à instalação das estações e infraestruturas de 

apoio e parque aventura; 

¨ Presença das infraestruturas; 

¨ Funcionamento/presença dos teleféricos; 

¨ Funcionamento/presença da Zip Line; 

¨ Funcionamento/presença do restaurante e estruturas de apoio (ETA, entre outros); 

¨ Funcionamento/presença do parque aventura; 

¨ Ações de manutenção dos equipamentos e acessos 

¨ Corte de vegetação nas áreas exteriores juntos aos acessos e equipamentos; 

¨ Abastecimento do reservatório de água por autotanques; 

Fase de desativação 

¨ Desmontagem de equipamentos 

¨ Transporte de materiais e equipamentos 

¨ Recuperação paisagística 
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Ao nível do Clima e das Alterações 

Climáticas não se identificam impactes 

significativos, quer na fase de 

construção, quer na fase de exploração.  

Ao nível da Geologia e Geomorfologia, 

também não são identificados impactes 

negativos significativos sendo, no 

entanto, importante realizar alguns 

estudos prévios para fazer uma boa 

caracterização das condições 

geológicas locais. 

Recursos Hídricos Superficiais: Os 

impactes da fase de construção podem 

ser facilmente minimizados se forem 

aplicadas as medidas de minimização 

preconizadas e as regras de boas 

práticas ambientais na gestão da fase 

de construção e instalação do Projeto. 

Na fase de exploração, em relação à 

qualidade da água, os potenciais 

impactes encontram-se relacionados com 

eventuais situações de acidente na 

manutenção e reparação dos 

equipamentos, que poderão provocar 

situações de contaminação passiveis de 

atingir os recursos hídricos. Contudo 

trata-se igualmente de uma situação 

facilmente evitável desde que aplicadas 

as regras elementares de boas práticas 

ambientais. 

Solos e Ocupação do Solo: 

Globalmente, os principais impactes nos 

solos são negativos e de âmbito local, 

resultam principalmente da ocupação de 

solos decorrentes da instalação dos 

elementos definitivos do Projeto e por 

outro, à presença de elementos 

temporários, tais como a maquinaria, 

local dos estaleiros e áreas de apoio e 

depósitos de material vegetal.  

Relativamente à ocupação do solo, os 

principais impactes na ocupação do solo, 

serão negativos e de âmbito local, e 

resultam principalmente da afetação de 

matos (giestal) e povoamento de 

folhosas. Estas afetações devem-se por 

um lado à instalação dos elementos 

definitivos do Projeto e por outro, à 

presença e circulação de elementos 

temporários, tais como, maquinaria e 

locais de depósito de terras e materiais. 

Ecologia: Quanto à flora, na fase de 

construção, verifica-se que as 

comunidades vegetais afetadas pela 

5 Quais são os principais 
impactes do projeto?
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implementação do projeto apresentam 

predominantemente reduzido valor 

conservacionista e/ou ecológico, 

tratando-se predominantemente de 

matos (giestais)e povoamentos de 

folhosas, o que leva a considerar o 

impacte negativo, pouco significativo, e 

de reduzida magnitude. 

A fase de exploração não apresenta 

impactes negativos adicionais aos 

infringidos no decorrer da fase de 

construção. 

Relativamente à fauna, durante a fase 

de construção prevê-se a ocorrência de 

diversas ações que poderão conduzir a 

efeitos negativos para os diferentes 

grupos faunísticos. As ações previstas 

terão como efeitos principais a perda de 

habitat, a degradação dos habitats 

adjacentes e o aumento do risco de 

mortalidade de algumas espécies por 

atropelamento, particularmente devido 

ao aumento da perturbação dos 

padrões de calma e ao aumento da 

circulação de pessoas e veículos. Dadas 

as caraterísticas da zona estes impactes 

foram caraterizados como pouco 

significativos.  

Na fase de exploração, ainda que 

exista uma aproximação aos padrões 

de calma originais, é expetável que o 

funcionamento dos teleféricos e Zip Line 

possa provocar alterações no 

comportamento de algumas espécies 

que utilizam a área dando lugar a 

fenómenos de perturbação e de 

afastamento. Ainda assim, prevê-se que 

a grande maioria das espécies se 

habituem à nova situação. 

Paisagem: Na fase de construção, em 

termos de impactes visuais, estes serão 

sentidos em torno das áreas de trabalho, 

com maior incidência na montagem das 

três Estações. Refira-se ainda que a 

maioria dos impactes decorrentes desta 

fase apresentam um carácter temporário 

e minimizável. Estas perturbações 

poderão ser atenuadas, através de 

algumas medidas preventivas, evitando 

a perturbação de áreas desnecessárias 

durante a instalação dos projetos, 

contribuindo para uma rápida e eficaz 

recuperação da paisagem, após a fase 

de construção. 

Os cabos dos sistemas de transporte 

teleférico e respetivas cabines, são um 

tipo de infraestruturas que sobressaem 

na paisagem apenas a distâncias 

relativamente reduzidas. 

Os locais dos miradouros (miradouros do 

Paredão, Boca da Corrida, Boca dos 

Namorados e Eira do Serrado) presentes 

na área de estudo, terão visibilidade 

para parte do Projeto, mas nunca na sua 

totalidade. 
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Na fase de exploração prevê-se que as 

medidas de minimização, das quais se 

destaca o projeto de arquitetura 

paisagística nos espaços exteriores, já 

tenham sido implementadas e que a 

paisagem degradada pelo decorrer da 

obra se encontre recuperada. 

As áreas de intervenção manifestam 

média a reduzida suscetibilidade à 

introdução de elementos exógenos, 

função da reduzida diversidade e 

especificidade deste território pouco 

humanizado. 

Qualidade do ar: Os impactes negativos 

identificados na fase de construção, 

serão pouco significativos (caso sejam 

aplicadas medidas adequadas para o 

efeito) e estão principalmente 

associados às emissões de partículas, 

resultantes quer de algumas escavações 

e movimentação de terras, quer da 

circulação de maquinaria e veículos 

pesados e as emissões de gases com 

efeito de estufa.  

Ambiente Sonoro: É na fase de 

construção que ocorrem as atividades 

ruidosas temporárias, as quais estão 

associadas à emissão de níveis sonoros 

devido às atividades características 

destas fases, destacando-se a utilização 

de maquinaria, circulação de camiões e 

operações de escavação. Na fase de 

exploração, de acordo com a 

modelação efetuada, o sistema de 

teleféricos contribuirá de forma pouco 

significativa para o aumento dos níveis 

sonoros, sendo o impacte pouco 

significativo uma vez que os níveis 

sonoros junto dos recetores deverão 

manter-se inferiores aos valores limite 

legais, verificando-se o cumprimento do 

critério de incomodidade. 

Património Arqueológico, 

Arquitetónico e Etnográfico: A fase de 

construção é considerada a mais lesiva 

para o fator património, uma vez que 

comporta um conjunto de intervenções e 

obras potencialmente geradoras de 

impactes genericamente negativos, 

definitivos e irreversíveis.  

No âmbito do património arqueológico 

não se assinalam efetivas situações de 

risco, uma vez que não existem vestígios 

documentados na área de incidência do 

Projeto. No entanto, há que entender as 

condições adversas de visitação e 

visibilidade, que podem contribuir para 

camuflar potenciais ocorrências e ao 

facto de na envolvente se encontrarem 

documentados importantes sítios. 

Socioeconomia: Os impactes negativos 

expectáveis de ocorrer durante o 

processo construtivo do Projeto estarão 

sobretudo relacionados com o incómodo 

que as ações associadas à obra 
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poderão gerar nas populações 

existentes na envolvente.  

As ações de movimentação de pessoas, 

máquinas e veículos afetos às obras e de 

Transporte de materiais diversos para 

construção, irão aumentar o tráfego de 

veículos pesados e viaturas comerciais, 

nos acessos às obras e nas vias de 

comunicação, conduzindo a um aumento 

de emissões de poluentes para 

atmosfera, assim como de ruído, 

promovendo uma alteração 

generalizada da qualidade ambiental, 

ainda que reduzida, na área de 

intervenção e na sua envolvente.  

Apenas junto à Estação de Curral da 

Freiras se encontram aglomerados 

populacionais e localidades, sendo o 

aglomerado mais próximo o de Curral 

das Freiras, local onde se irá 

implementar a estação. Na sua 

envolvente localizam-se ainda as 

localidades de Achada (a norte da 

Estação), Casas Próximas, Terra Chã e 

Curral de Baixo (todas a sudoeste da 

Estação). Estas ações afetarão 

principalmente os locais referidos, no 

entanto, para realizar o acesso aos 

locais das estações do Miradouro do 

Paredão e do Miradouro da Boca da 

Corrida, é necessário transitar junto a 

outras localidades e aglomerados, 

sendo também estes afetados pelas 

ações referidas.  

Estes impactes são considerados 

negativos e significativos, ainda que 

temporários, poderão ser minimizados 

através da adoção de medidas 

adequadas, tais como, informação 

afixada/disponibilizada às populações 

que se encontram na envolvente sobre o 

período da empreitada, controlo de 

velocidades dos veículos, entre outros. 

Por outro lado, um dos principais 

impactes do Projeto na economia 

regional é o valor do investimento, que 

se estima em aproximadamente 31 M€. 

A criação de postos de trabalho poderá 

ter um efeito benéfico na estrutura social, 

nomeadamente, na redução da taxa de 

desemprego e no aumento dos 

rendimentos de pessoas singulares e 

famílias, ainda que de forma 

temporária, considera-se este impacte 

positivo.  

Estima-se que o número de 

trabalhadores, de entre os vários 

empreiteiros (construção civil, 

eletromecânica, equipa de transporte, 

montagem), equipas de fiscalização, 

Dono de Obra, Acompanhamento 

Ambiental e Arqueológico, seja de 50 

trabalhadores. 

A promoção do turismo, com a criação 

de um novo produto gerará impactes 

positivos sentidos a nível local e regional.
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Para a minimização dos efeitos negativos resultantes da implementação do Projeto no meio ambiente, foi 

imprescindível efetuar uma avaliação da conformidade do Projeto com os Instrumentos de Gestão 

Territorial que abrangem a área de incidência do Projeto pois é através dela que o Promotor tem 

conhecimento das eventuais dificuldades que terão que ser ultrapassadas e quais as diligências que 

deverá tomar, e é também nesta análise que são identificadas condicionantes que decorrem da existência 

de servidões, e essas sim, constituem situações que têm que ser salvaguardadas. 

De acordo com as boas práticas ambientais em obras o empreiteiro deverá implementar um Plano de 

Gestão Ambiental da Obra, destinado a sistematizar e aglomerar todas as medidas de gestão 

ambiental, incluindo as medidas de minimização de impactes. Este Plano será utilizado por todos os 

intervenientes em obra, nomeadamente: empreiteiros, dono de obra, fiscalização e autoridades 

ambientais, e permitirá a identificação em tempo útil, de medidas mitigadoras adicionais e a eventual 

correção das medidas identificadas e adotadas, para uma melhoria contínua do desempenho ambiental 

do Projeto. O Plano de Gestão Ambiental da Obra inclui também o acompanhamento arqueológico. 

Uma vez que o EIA se desenvolveu em Fase de Projeto de Estudo Prévio, existiram de dados que 

permitiram a elaboração desse plano, mas que devem ser complementados. Numa fase posterior, esse 

mesmo plano deverá ser adaptado à Declaração de Impacte Ambiental emitida, ao RECAPE elaborado 

e à Declaração de Conformidade emitida. 

Para a adequada gestão dos resíduos em obra foi definido um Plano de Gestão de Resíduos.  

Os dois documentos referidos constituem assim ferramentas para aplicação de boas práticas ambientais 

e para o controlo dessas mesmas boas práticas.  

Foram, ainda, propostas diversas medidas, que se apresentam em seguida: 

 

6 O que foi proposto para 
minimizar os efeitos 
ambientais negativos do 
projeto?
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Medidas prévias ao início das obras 

Informar, previamente, da construção/instalação do Projeto, as entidades com jurisdição ou que 

desenvolvam atividades relevantes na área de influência do Projeto, por exemplo, a Câmara 

Municipal de Câmara de Lobos 
Socioeconomia 

As populações mais próximas deverão ser informadas sobre o projeto, devendo a informação 

de divulgação incluir a sua natureza e objetivo, a localização da obra, as principais ações a 

realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, especialmente no que 

respeita à afetação das acessibilidades. Esta informação deverá ser divulgada em locais 

públicos, nomeadamente nas Juntas de Freguesia onde se insere o Projeto e nas Câmaras 

Municipais de Câmara de Lobos e Funchal 

Socioeconomia 

Em complemento da medida anterior, deverão ser distribuídas Fichas de Comunicação de 

acordo com o modelo apresentado no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, a fim 

de que possam ser recolhidas eventuais reclamações ou sugestões sobre a obra e sobre as 

atividades com ela relacionadas. Semanalmente os locais onde foram disponibilizadas as fichas 

(Estaleiro, Juntas de Freguesia) deverão ser visitados/contactados a fim de se saber se será 

necessário proceder a diligências sobre qualquer assunto retratado. Os elementos e resultados 

obtidos durante este processo de comunicação deverão constar nos relatórios a elaborar no 

âmbito do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

Socioeconomia 

Obter o Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) para as linhas de água em que o 

Domínio Público Hídrico venha a ser afetado provisoriamente ou definitivamente pelo Projeto 
Recursos hídricos; 
Requisito legal 

O Dono da Obra deverá elaborar e implementar um Plano de Emergência Interno da 

Instalação, aplicável à fase de construção, identificando os riscos, procedimentos e ações para 

dar resposta a situações de emergência que possam pôr em risco a segurança de pessoas e 

bens e o ambiente 

Socioeconomia; 

Ecologia 

Com vista a minimizar ou reduzir os potenciais impactes geológicos e geomorfológicos 

decorrentes da construção das plataformas das estações importa considerar em primeiro lugar 

a necessidade de realizar estudos geológicos-geotécnicos com realização de sondagens 

geofísicas que permitam caraterizar e avaliar localmente as formações geológicas e o seu 

estado de alteração e fraturação, assim como a estabilidade dos terrenos na envolvente das 

estruturas a construir por forma a prevenir comportamentos do maciço que possam conduzir a 

deslizamentos, erosão interna, subsidência e cavidades devidas a erosão.  

Geologia e 
Geomorfologia 

Atendendo à localização das estações numa área com suscetibilidade à queda de 

blocos/desabamento, é necessário prever a necessidade de saneamento de eventuais blocos 

ou pedras instáveis que possam constituir risco de movimentação durante as obras. 

Geologia e 
Geomorfologia 
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Na sequência dos estudos e observação local pormenorizada da estabilidade das vertentes 

adjacentes às duas estações e edifícios do Miradouro do Paredão e do Miradouro da Boca da 

Corrida poderá ser necessário prever o recurso a sistemas de retenção e estabilização da 

vertente com redes metálicas, barreiras, cabos de aço devidamente fixos às escarpas, através 

de pregagens e/ou ancoragens. 

Geologia e 
Geomorfologia 

Recomenda-se a consideração de um Plano de Observação com instrumentação dos maciços 

de ancoragem dos teleféricos e/ou na envolvente das estações (em função dos resultados do 

estudo geológico-geotécnico) a instalar na fase de construção. 

Geologia e 
Geomorfologia 

Nesta fase recomenda-se também a realização de um Plano de Emergência com vista à 

definição das ações a desenvolver para a manutenção das condições de segurança do 

empreendimento e das ações a desencadear em caso de incidente decorrente de eventuais 

deslocamentos detetados nos instrumentos do sistema de observação dos maciços de ancoragem 

dos teleféricos. 

Geologia e 
Geomorfologia 

Elaborar um Plano de Trabalhos de todos os trabalhos afetos à empreitada que inclua, entre 

outros aspetos relevantes da empreitada, as fases previstas para as movimentações de terras, 

para as ações de desarborização e desmatação e para os atravessamentos de linhas de água. 

Socioeconomia; 
Ecologia; Recursos 
Hídricos; Paisagem 

 

Medidas para a Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar 

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra Todos 

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos 

ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local 
Socioeconomia 

Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os 

respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização 
Socioeconomia 

Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude 

negligente em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os 

procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental) para que 

desta forma se possam limitar ações nefastas que são levadas a cabo por simples 

desconhecimento de regras elementares de uma conduta ambientalmente correta 

Todos 

Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação 
Socioeconomia; 

Ecologia 
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Construção de valetas de drenagem para recolha de águas pluviais das coberturas dos 

edifícios e afastamento do ponto de descarga em relação às edificações e plataformas das 

estações de modo a evitar o ravinamento no topo da vertente adjacente às instalações do 

empreendimento 

Geologia e 
Geomorfologia 

Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma 

a minimizar o período em que os solos ficam descobertos e devem ocorrer, preferencialmente, 

no período de estiagem. Caso contrário, deverão adotar-se as necessárias providências para 

o controle dos escoamentos superficiais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua 

capacidade erosiva 

Solos; 
Recursos hídricos; 

Ecologia 

As áreas complementares de apoio ao estaleiro, que não forem identificadas nesta fase de 

EIA, terão de ser previamente sujeitas a prospeção arqueológica sistemática, e só se nada for 

identificado, é que poderão ser utilizadas 

Património 

Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no 

local da obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não 

contaminação dos solos 

Solos; 
Recursos hídricos 

Os serviços interrompidos, resultantes de intervenções da obra planeadas, ou de afetações 

acidentais, deverão ser restabelecidos o mais brevemente possível 
Socioeconomia 

A zona de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias Todos 

Assinalar e vedar, se necessário, caso se localizem muito perto das frentes de obra, os elementos 

naturais, patrimoniais, nomeadamente a ocorrência A2 - Capela do Miradouro da Boca Corrida 

poços, entre outros, como elementos a salvaguardar, de modo que qualquer trabalhador 

compreenda a importância da sua salvaguarda. Deverão ser dadas instruções ao pessoal da 

obra para a obrigatoriedade da sua proteção, não só do ponto de vista da sua integridade 

estrutural e funcional, mas também evitando possíveis focos de contaminação. A sinalização 

deve ser mantida durante o período em que a obra decorre 

Património 

Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas ou outras que vierem a ser 

identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico, caso se 

localizem a menos de 50 metros das áreas a intervencionar 

Ecologia; 
Património 

As operações construtivas que comportem potencial risco de acidente, como a abertura de 

fundações, devem ser devidamente sinalizadas e, se necessário, vedadas, para assegurar a 

proteção de pessoas, culturas e gado 

Usos do solo; 
Ecologia; 

Socioeconomia 

De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar 

eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, o 

empreiteiro terá que informar o Dono da Obra, com pelo menos 8 dias de antecedência, sobre 

a previsão das ações relacionadas com a remoção e revolvimento do solo 

Património 
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(desflorestação/desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação e 

regularização do terreno) e escavações no solo e subsolo, a fim de ser providenciado o 

necessário acompanhamento arqueológico da obra 

Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desflorestações/desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos 

e empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases 

preparatórias, como a instalação do estaleiro. O acompanhamento deverá ser continuado e 

efetivo 

Património 

As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 

arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser 

conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu 

estado de conservação atual. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela do património cultural 

Património 

As ocorrências passíveis de afetação (indireta e provável) em consequência da execução do 

Projeto, e por proximidade da frente de obra, têm de ser registadas, para memória futura, 

mediante representação gráfica, fotográfica e textual 

Património 

Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de 

medidas de minimização específicas complementares (registo documental, sondagens, 

escavações arqueológicas, entre outras). No caso de não ser possível determinar a importância 

científica e patrimonial das ocorrências identificadas, deverão ser efetuadas sondagens de 

diagnóstico 

Património 

 

Desmatação, escavações e movimentação de terras 

Os trabalhos de desflorestação, desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às 

áreas estritamente necessárias, preservando, sempre que possível, o sistema radicular. As áreas 

adjacentes às áreas a intervencionar para implantação do Projeto, ainda que possam ser 

utilizadas como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou decapadas 

Solos; 
Ecologia; 

Recursos hídricos 

Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não condicionem a 

execução da obra 
Ecologia 

O material lenhoso resultante da desflorestação e da desmatação deverá ser devidamente 

encaminhado para destino final adequado (por exemplo, valorização). O material resultante 

da desmatação deverá ser valorizado, tanto quanto possível, através da incorporação na terra 

vegetal que irá ser sujeita a espalhamento ou reutilizada na recuperação das áreas 

intervencionadas, sujeitas a requalificação 

Gestão de 
Resíduos; 

Socioeconomia 
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Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser 

cuidadosamente removida e depositada em pargas 

Solos; Ecologia; 
Paisagem 

As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão 

ultrapassar os 2 metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi 

removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações 

de recuperação 

Solos; Ecologia; 
Paisagem 

A carga e descarga da terra vegetal armazenada nas pargas deve ser efetuada, de forma 

que os veículos afetos a essas operações não calquem as pargas 

Solos; Ecologia; 
Paisagem 

Saneamento de blocos ou pedras instáveis na vertente adjacente aos locais previstos para as 

estações do Miradouro do Paredão e Miradouro da Boca da Corrida. 

Geologia e 
Geomorfologia 

Assegurar que o escoamento natural das linhas de água não será afetado em todas as fases 

de desenvolvimento da obra, procedendo, sempre que necessário à desobstrução e limpeza de 

todos os elementos hidráulicos de drenagem e linhas de água que possam ter sido 

acidentalmente afetados pelas obras de construção 

Recursos hídricos 

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada 

pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos 

taludes e evitar o respetivo deslizamento 

Geologia/Geomor
fologia; Recursos 

hídricos; Solos 
 

Sempre que se verifique o acumular de lamas em vias pavimentadas em resultado da circulação 

das viaturas afetas à obra, efetuar a sua limpeza 
Socioeconomia 

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 

ruído possível 
Ambiente sonoro 

As operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações deverão ser 

realizadas preferencialmente no período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação 

em vigor, devendo ser solicitadas licenças especiais de ruído para os casos excecionais 

Ambiente sonoro 

 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

Implementar o Plano de Gestão de Resíduos (PGR) constante no Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra 

Gestão de 
Resíduos 

Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável 

pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento 

temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a 

operadores licenciados 

Gestão de 
Resíduos; 

Requisito legal 
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O material inerte proveniente das ações de escavação, deverá ser depositado provisoriamente 

na envolvente dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de 

aterro 

Geologia/Geomor
fologia; Solos 

O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) poderá ser espalhado na 

envolvente do local de onde foi retirado ou transportado para destino final adequado 

Geologia/Geomor
fologia; Solos 

Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do projeto nem na 

envolvente próxima. O betão necessário deverá vir pronto de uma central de produção de 

betão devidamente licenciada 

Recursos hídricos; 
Qualidade do ar; 
Ambiente sonoro; 

O armazenamento temporário dos óleos usados e combustíveis deverá ser efetuado em local 

impermeabilizado e coberto, com bacia de retenção de derrames acidentais, separando-se os 

óleos hidráulicos e de motor usados para gestão diferenciada. Os contentores deverão ter 

claramente identificado no exterior os diferentes tipos de óleo. De modo a evitar acidentes, na 

armazenagem temporária destes resíduos, dever-se-á ter em consideração as seguintes 

orientações: 

•Assegurar uma distância mínima de 15 metros em relação a margens de linhas de água 
permanentes ou temporárias; 

•Armazenamento em contentores, devidamente estanques e selados, não devendo a taxa de 
enchimento ultrapassar 98% da sua capacidade; 

•Instalação em terrenos estáveis e planos; e 
•Instalação em local de fácil acesso para trasfega de resíduos 

Recursos hídricos; 
Solos 

Em caso de derrame acidental de qualquer substância poluente, nas operações de 

manuseamento, armazenagem ou transporte, o responsável pelo derrame providenciará a 

limpeza imediata da zona através da remoção da camada de solo afetada. No caso dos óleos, 

novos ou usados, deverão utilizar-se previamente produtos absorventes. A zona afetada será 

isolada, sendo o acesso permitido unicamente aos trabalhadores incumbidos da limpeza. Os 

produtos derramados e/ou utilizados para recolha dos derrames serão tratados como resíduos, 

no que diz respeito à recolha, acondicionamento, armazenagem, transporte e destino final 

Recursos hídricos; 
Solos 

 

Circulação de veículos e funcionamento de maquinaria 

A circulação nas vias que atravessam as localidades deverá ser efetuada a velocidade muito 

reduzida 
Socioeconomia 

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção 

Ambiente sonoro; 
Qualidade do ar 
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Efetuar revisões periódicas aos equipamentos, veículos e à maquinaria de forma a assegurar 

que as suas condições de funcionamento são adequadas 

Ambiente sonoro; 
Qualidade do ar; 
Recursos hídricos 

Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no 

local da obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não 

contaminação dos solos e dos recursos hídricos 

Recursos hídricos; 
Solos 

A lavagem de betoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de betonagem de 

onde vem o betão. Quando esta se localizar a uma distância que tecnicamente o não permita, 

deverá proceder-se apenas à lavagem dos resíduos de betão das caleiras de escorrência junto 

ao local de utilização do betão, de modo que os resíduos resultantes fiquem depositados junto 

das terras a utilizar posteriormente, no aterro das fundações 

Recursos hídricos; 
Solos 

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou 

serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetados/danificados no 

decurso da obra, com a maior brevidade possível 

Socioeconomia 

Os veículos e restante equipamento onde sejam detetadas fugas de óleo e/ou combustíveis ou 

outras substâncias perigosas, não poderão circular ou serem utilizados em obra até à resolução 

da situação 

Recursos hídricos; 
Solos 

 

Fase final da execução das obras 

Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 

desmontagem dos estaleiros e desmobilização de todas as zonas complementares de apoio à 

obra, incluindo a remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de 

materiais, entre outros, e limpeza destes locais 

Todos 

Efetuar a renaturalização das áreas intervencionadas, incluindo os caminhos abertos para 

colocação dos apoios, por regularização da morfologia do terreno, descompactação das áreas 

temporariamente utilizadas e posterior cobertura com a terra vegetal previamente decapada 

Todos 

Efetuar a reparação das estradas e caminhos pré-existentes caso estes tenham ficado 

danificados em resultado da circulação das viaturas pesadas afetas à obra 
Socioeconomia 

Instalar dispositivos de sinalização de aviso à navegação aérea (balizagem aeronáutica) e 

para minimizar o risco de colisão por parte da avifauna 

Requisito Legal; 
Ecologia 
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Medidas para a Fase de Exploração 

Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação 

para os operadores de gestão de resíduos licenciados 

Gestão de 
resíduos; 

Requisito legal 

Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos resultantes de ações de 

corte da vegetação arbórea e arbustiva na faixa de servidão. O material lenhoso resultante 

da limpeza da faixa deverá ser devidamente encaminhado para destino final adequado (por 

exemplo, valorização). 

Gestão de 
Resíduos; 

Socioeconomia 

Recomenda-se a verificação do cumprimento do Plano de Observação do empreendimento com 

vista à deteção de eventuais indícios de instabilidade dos terrenos adjacentes e subjacentes às 

infraestruturas do empreendimento. 

Geologia e 
Geomorfologia 

Verificação do estado de prontidão dos sistemas de segurança do empreendimento, 

designadamente do Plano de Observação e do Plano de Emergência do empreendimento. 

Geologia e 
Geomorfologia 

Verificação dos sistemas de drenagem da envolvente dos edifícios e plataformas das estações 

por forma a evitar a erosão regressiva no topo das vertentes adjacentes aos locais de 

intervenção e assim minimizar a possibilidade de potenciação do desprendimento e queda de 

blocos na vertente. 

Geologia e 
Geomorfologia 

Verificação dos sistemas de retenção e estabilização da vertente (caso tenha sido considerados 

na fase de projeto). 

Geologia e 
Geomorfologia 

Efetuar a monitorização e reparação/manutenção dos dispositivos de sinalização instalados 

(balizagem aeronáutica e para minimizar os riscos de colisão por parte da avifauna), sempre 

que se justifique, de forma que os mesmos se mantenham em adequadas condições para o 

cumprimento das funções a que se destinam 

Requisito Legal; 
Ecologia 

 


