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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

“CONJUNTO COMERCIAL “ANÉGIA SHOPPING”” 
 

(Ante-Projecto) 
 

I. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da 

Consulta Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

relativa ao procedimento de AIA do projecto “Conjunto Comercial “Anégia Shopping””, em 

fase de Ante-Projecto, situado na freguesia de Guilhufe, no concelho de Penafiel, distrito do 

Porto, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada: 

a) ao cumprimento das exigências do Plano Director Municipal (PDM) de Penafiel, 

nomeadamente no que se refere ao índice de utilização, sendo que o licenciamento 

do conjunto comercial ficará sempre pendente da prévia emissão do alvará de 

loteamento, uma vez que, num processo individual para edificação, tendo em conta 

o terreno a ele destinado, o índice imposto no PDM seria largamente ultrapassado; 

b) à garantia de que, em termos de ruído ambiental, e face aos resultados obtidos na 

caracterização da situação de referência, a implementação do conjunto comercial 

não agrave a situação actualmente verificada nos receptores sensíveis 

identificados na envolvente próxima, nomeadamente o Hospital Padre Américo e o 

Infantário; 

c) à apresentação, em fase de Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 

Execução (RECAPE), dos elementos constantes do ponto I do Anexo à presente 

DIA, a sujeitar à apreciação da Autoridade de AIA, previamente a qualquer acto de 

licenciamento; 

d) caso exista uma central de betão, ao licenciamento industrial da mesma, 

previamente à sua instalação; 

e) ao cumprimento integral das Medidas de Minimização e dos Planos de 

Monitorização constantes no Anexo à presente DIA, e às demais medidas, 

consideradas de conveniente implementação no decurso da realização do projecto. 

II. Os relatórios de monitorização deverão dar cumprimento à legislação em vigor, 

nomeadamente à Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 
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III. Nos termos do n.º 1 do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, 

decorridos dois anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do 

respectivo projecto, exceptuando-se os casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo. 

 
 
 
19 de Novembro de 2007, 

 
 

O Secretário de Estado do Ambiente1 
 

 

 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Elementos a apresentar à Autoridade de AIA em fase de RECAPE, Medidas de Minimização e Planos de 
Monitorização.  

                                                           
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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Anexo à DIA relativa ao Ante-Projecto 

“CONJUNTO COMERCIAL “ANÉGIA SHOPPING”” 

 

I. ELEMENTOS A APRESENTAR À AUTORIDADE DE AIA EM FASE DE RECAPE 

a. Caso se opte pelo recurso a explosivos, deverão ser apresentadas as medidas de 

minimização consideradas adequadas, bem como um Plano de Monitorização para as 

Vibrações. 

b. Estudo Hidrogeológico completo e pormenorizado da área de influência do projecto, que 

inclua um Inventário Hidrogeológico, de modo a permitir caracterizar qualitativamente e 

avaliar a efectiva afectação de todos os pontos de água. Face aos resultados obtidos, 

deverão ser avançadas medidas de mitigação/compensação adequadas, caso se 

preveja afectação dos pontos de água existentes. 

Deverá, ainda, ser apresentado um Plano de Monitorização para as Águas 

Subterrâneas, relativo à fase de construção e ajustado aos dados do Inventário 

Hidrogeológico, que permita verificar a disponibilidade hídrica, assim como a qualidade 

das águas subterrâneas. 

c. Quantificação do acréscimo de caudal afluente à linha de água receptora do escoamento 

das águas pluviais, resultante da impermeabilização da área de implantação do Conjunto 

Comercial e indicação das consequências desse aumento de caudal, nomeadamente o 

incremento das áreas inundáveis. De acordo com os resultados obtidos, deverá ser 

ponderada a necessidade de implementação de medidas, devidamente justificadas, que 

assegurem que o incremento do caudal da linha de água não agravará os riscos de 

extravasão marginal actualmente existentes. 

d. Plano de Monitorização para os Recursos Hídricos Superficiais, para as fases de 

construção e exploração, envolvendo os pontos a montante e a jusante do local de 

implantação do projecto (na linha de água mais próxima). 

A monitorização relativa à fase de construção deverá ter início imediatamente antes dos 

trabalhos de construção e referenciará a situação. Nos parâmetros a analisar, deverão 

constar: a Cor, o pH, os SST, a CQO, a CBO5, os hidrocarbonetos e os coliformes totais 

e fecais. Deverão estar previstas amostragens durante os momentos mais críticos da 
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construção (escavações e movimentações de solos). Deverá, também, ser caracterizada 

a situação após a conclusão dos trabalhos. 

Essa última amostragem da fase de construção deverá ser utilizada como referência 

para a monitorização da fase de exploração, que deverá ter uma periodicidade semestral 

e deverá incluir os mesmos parâmetros. 

e. Documento emitido pela empresa que procederá à recolha do efluente líquido do tipo 

industrial, proveniente dos estaleiros e locais das obras, e armazenado em fossas 

estanques, comprovativo de que esta entidade se responsabiliza pela recolha e destino 

final das referidas águas residuais, bem como se encontra autorizada a prestar esses 

serviços.  

f. Plano de Monitorização da Qualidade do Ar na envolvente, que deverá ser preparado de 

forma a permitir aferir a eficácia das medidas previstas para minimizar os impactes, e 

também traçar novas medidas de actuação para uma correcta gestão ambiental da área 

de implantação do projecto, se se afigurar necessário. Deverá ser efectuada uma 

avaliação no primeiro ano, para caracterizar a qualidade do ar após o arranque do 

Conjunto Comercial, na zona envolvente e, particularmente, junto dos receptores 

sensíveis, tendo em conta o seguinte: 

– o estudo de qualidade do ar a realizar deverá estar de acordo com a metodologia 

fixada no Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, considerando os seguintes 

poluentes: Partículas, CO2, NOx, SO2, e Ozono; 

– as medições deverão ser realizadas por períodos de 24 horas, com início às 00h00 

e, preferencialmente, em período seco, em particular no período compreendido entre 

Julho e Setembro, sendo que o somatório dos períodos de medição de todos os 

pontos de amostragem não deverá ser inferior a 7 dias, incluindo o fim-de-semana, 

por forma a obter informação de qualidade do ar, relativa a várias situações de 

intensidade de tráfego; 

– caracterização das condições meteorológicas ocorridas durante o período de 

medição, devendo constar obrigatoriamente direcção e velocidade do vento; 

– os pontos de amostragens deverão ser definidos tendo por base a direcção 

predominante do vento e a localização dos receptores sensíveis. Deverá, 

obrigatoriamente, ser efectuada uma campanha de monitorização, em pelo menos um 

ponto representativo, junto dos receptores sensíveis; 
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– apresentação de uma estimativa da população exposta aos níveis medidos; 

– os valores diários assim obtidos deverão ser analisados conjuntamente com os 

dados meteorológicos e da actividade, por forma, a poder extrapolar-se estes valores 

para efeitos de comparação com os valores-limite diários, estipulados pelo Decreto-

Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril.  

g. Plano de monitorização das fontes fixas, que deverá obedecer às exigências do Decreto-

Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, e ser preparado de forma a permitir aferir a eficácia das 

medidas previstas para minimizar os impactes, bem como também traçar novas medidas 

de actuação para uma correcta gestão ambiental da área de implantação do projecto, 

caso necessário. Neste sentido, e face ao disposto no referido diploma, salienta-se: 

– a chaminé e a toma de amostragem deverão garantir o disposto no artigo 32º; 

– as técnicas, métodos de análise e condições de amostragem, deverão ser os 

definidos no diploma; 

– as análises deverão ser efectuadas por laboratórios acreditados, nos termos do 

artigo 23º; 

– a periodicidade de monitorização deverá obedecer ao artigo 18º; 

– nos termos do artigo 23º, os resultados da monitorização das emissões gasosas 

deverão ser enviados à CCDR-Norte no prazo de até 60 dias, após a realização do 

ensaio. 

h. Reformulação do Plano de Monitorização do Ruído, de modo a contemplar as alterações 

decorrentes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

i. Estimativa das quantidades associadas a cada tipo de resíduo produzido nas diferentes 

fases do projecto: Fase de Construção – incluindo o volume de terras sobrantes e dos 

Resíduos de Construção e de Demolição (RCDs), Fase de Exploração e Fase de 

Desactivação. 

j. Plano de Gestão de Resíduos, com a identificação e caracterização completa de todos 

os resíduos gerados, condições de armazenamento e respectivos destinos finais, 

incluindo nestes os potenciais locais de deposição das terras sobrantes da escavação e 

RCDs, bem como as medidas de minimização e planos de monitorização que 
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possibilitem verificar a eficácia das medidas propostas e a sua reformulação, caso se 

revele necessário. 

k. Autorização de depósito das terras sobrantes da escavação (de acordo com o Estudo de 

Impacte Ambiental, serão aproximadamente 80.000 m3). 

l. Perfis e alçados de toda a área de intervenção, demonstrando a relação visual existente 

entre as cotas naturais do terreno que permanecerão inalteráveis, e a proposta, com 

destaque para a solução adoptada na adaptação do edifício à morfologia do terreno e da 

regularização do terreno a semear/plantar. 

m. Plano de Integração Paisagística (PIP), do qual terão obrigatoriamente que constar os 

seguintes elementos: 

– planta de implantação geral, com plano geral do PIP; 

– planta de plantação e/ou sementeiras; 

– memória descritiva da intervenção; 

– caderno de encargos; 

– mapa de medições; 

– mapa de orçamentação; 

– cronograma de implementação; 

– plano de manutenção. 

n. Estudo de Tráfego e Acessibilidades, de acordo com o disposto no anexo II da Lei n.º 

12/2004, de 30 de Março, contemplando, entre outros, as seguintes considerações: 

– definição e caracterização, com precisão, da rede viária envolvente que será 

objecto de estudo (características dimensionais, capacidade e segurança), bem como 

dos pontos de entrada e saída no conjunto comercial a edificar e dos circuitos de 

acesso (pessoas e bens) que se projecta estabelecer; 

– nesta caracterização, deverão ser identificados os lanços (vias ou acessos viários), 

as intercepções (cruzamentos, rotundas ou outros), os espaços de estacionamento e 

os locais de espera e embarque para a rede de transportes públicos, quer na sua 
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configuração actual, quer nas diversas futuras fases dos cenários alternativos de 

evolução, desde o início da fase de construção até ao final da fase de funcionamento 

(um dos cenários de evolução deverá ser a alternativa “zero” – não concretização do 

projecto); 

– sempre que a concretização de uma determinada configuração física da rede ou de 

um cenário alternativo não dependa do promotor, mas da execução de um plano de 

investimentos de uma entidade terceira, essa condicionante deverá ter menção 

específica; 

– sobre os diversos cenários alternativos, deverá ser estimada a procura de 

transporte para a fase final de funcionamento do projecto. Esta procura resultará não 

só da procura gerada directamente pelo empreendimento, mas também da evolução 

prevista para a envolvente do projecto. Assim, deverá ser tido em conta o previsto 

nos instrumentos de gestão do território em vigor, bem como a informação que for 

possível recolher sobre outros empreendimentos previstos para a área; 

– sempre que a localização projectada para o empreendimento se integre numa zona 

habitacional, onde já circulem transportes públicos (ou a procura estimada o 

justifique), deverá ser apresentada uma solução de mobilidade não motorizada para 

peões, que tenha em conta o sistema de transportes colectivos de passageiros, 

demonstrando, nomeadamente que o perfil da plataforma das vias rodoviárias 

envolventes ou que as plataformas para passageiros em espera permitem responder 

aos movimentos de circulação ou à procura destes modos de transporte em 

condições de segurança; 

– o número de lugares e a área prevista para estacionamento de veículos ligeiros e 

pesados no equipamento a edificar deverá cumprir os valores mínimos estabelecidos 

pela Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro, e pelo disposto na alínea c) do n.º 1 

do artigo 46º do Regulamento do PDM, bem como dar resposta à procura estimada 

pelo Estudo. Acresce que o acesso a esses lugares deverá fazer-se de forma fluida, 

ou seja, de maneira a não provocar conflitos de tráfego ou congestionamento a 

montante sobre a rede viária envolvente. Em particular, deverão ser apresentados os 

circuitos de entrada e saída, bem como as áreas de operação para veículos pesados 

– armazenagem, carga e descarga; 
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– a solução viária a apresentar deverá ser desenvolvida em articulação com a 

Estradas de Portugal, E.P.E. e a Câmara Municipal de Penafiel, e formulada de modo 

a que: 

- seja prevista a redistribuição de tráfego pela rede viária existente, tendo em 

consideração que uma das vias de acesso ao conjunto comercial será a mesma 

que permitirá aceder ao Hospital Padre Américo. Deverá ser garantida a fluidez do 

trânsito para acesso ao Hospital; 

- seja dada particular atenção à solução final para a actual rotunda na EN 15, que 

liga ao Hospital, a qual estará dependente da solução a estudar para a ligação do 

IC 35 à EN 15. 

o. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, que deverá incluir e definir todas as 

acções e medidas ambientais a cumprir ao longo da execução da obra, bem como uma 

planta de condicionantes à escala 1:5000, em que sejam cartografadas as áreas de 

trabalho, de estaleiro e de acessos. Deverá, ainda, incluir uma breve memória descritiva 

com o cronograma definitivo dos trabalhos e com a listagem das medidas de 

minimização a considerar nas actividades em estaleiro e frentes de obra, incorporando 

todos os aspectos referidos no presente parecer. O programa deverá ser incluído nos 

Cadernos de Encargos e nos Contratos de Adjudicação que venham a ser produzidos 

pelo proponente, para efeitos da construção do conjunto comercial, por forma a garantir 

a implementação das Medidas de Minimização e dos Planos de Monitorização. 

 

 

II. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Deverão ser integralmente implementadas todas as medidas de minimização seguidamente 

elencadas. 

 

Medidas Genéricas 

1. O início dos trabalhos deverá ser comunicado antecipadamente à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte). 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 8



 
 
 
 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 
 

2. Assegurar o cumprimento das medidas preventivas e minimizadoras inerentes aos 

impactes produzidos pela exploração e comprovar se esses impactes são os previstos 

no Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

3. Na eventualidade de se produzirem outros impactes não considerados no EIA, assegurar 

a execução das medidas minimizadoras adequadas, considerando-se sempre as 

melhores soluções técnicas e económicas disponíveis para o desenvolvimento do 

projecto. 

4. As actividades de construção deverão ser programadas de modo a que seja garantido o 

máximo afastamento possível em relação à zona de localização do infantário, de modo a 

não perturbar o funcionamento deste, e de evitar situações de risco, como sejam a 

passagem superior de guindastes sobre esta área. 

5. No início da obra, os trabalhadores e encarregados deverão ser devidamente informados 

e sensibilizados das possíveis consequências de uma atitude negligente em relação às 

medidas minimizadoras, devendo receber instruções sobre os procedimentos 

ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental). 

6. Os colaboradores envolvidos nos processos de gestão e exploração do Conjunto 

Comercial deverão ser sensibilizados e informados sobre a gestão ambiental do espaço 

e os procedimentos que devem adoptar para diminuir os impactes sobre o meio 

ambiente e a população envolvente. 

7. A localização dos estaleiros deverá ser pensada e escolhida, de modo a respeitar as 

várias condicionantes ambientais, pelo que deverá ter em consideração as seguintes 

orientações: 

– ocupação preferencial da área onde se irá inserir o edifício do centro comercial; 

– a localização deverá ser o mais afastada possível dos receptores sensíveis; 

– o estaleiro deverá localizar-se o mais próximo possível das frentes de obra, de modo a 

reduzir as áreas afectadas pelas deslocações entre o estaleiro e a frente de obra, com a 

consequente minimização das deslocações de veículos e áreas de solos desagregados 

que constituem fontes de poluição atmosférica; 

– a área afecta aos estaleiros deverá ser reduzida ao mínimo, seleccionando-se apenas 

as áreas estritamente indispensáveis para a sua correcta implementação. 
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8. Nas áreas de estaleiro, deverão ser construídas valas de drenagem, que deverão ser 

revestidas se o declive exceder 2%, com bacias de retenção de sólidos que limitem 

espacialmente a possibilidade de contaminação dos solos na área envolvente. 

9. Deverá existir, no estaleiro e frentes de obra, material absorvente que permita controlar 

derrames acidentais de substâncias tóxicas e recipientes estanques para armazenar o 

material contaminado recolhido. 

10. Toda a área de estaleiro de obras deverá ser balizada, evitando-se a circulação de 

homens e máquinas fora do seu perímetro. 

11. Minimizar a impermeabilização do solo. 

12. O armazenamento, mesmo que temporário, do material resultante da escavação e 

remoção de solos não deverá ser efectuado em zonas com inclinação superior a 7%, a 

menos de 50 metros das linhas de água e em zonas de cheia ou zonas inundáveis. 

13. Deverá ser realizada a lavagem dos rodados das viaturas antes da sua saída do 

estaleiro e apoios de obra. 

14. O dispositivo de lavagem de rodados deverá estar associado a um separador de 

hidrocarbonetos. 

15. Não se deverá proceder à manutenção e abastecimento de maquinaria no local de obra. 

Em caso de tal ser indispensável, deverá existir uma área impermeabilizada no interior 

do estaleiro, utilizando uma bacia de retenção amovível para efectuar mudanças de 

óleos, devendo os mesmos ser recolhidos e armazenados temporariamente em local 

estanque e coberto, e ser expedidos para destino final adequado no mais curto prazo de 

tempo. O transporte deverá ser efectuado por uma empresa devidamente licenciada.  

16. Deverá ser desenvolvido um programa de uso eficiente de energia, que permita diminuir 

os gastos energéticos associados ao Conjunto Comercial e instalações auxiliares. A 

selecção dos equipamentos deverá favorecer aqueles que possuam menores consumos 

energéticos e, sempre que possível, que utilizem fontes de energia amigas do ambiente.  

17. Aumentar a eficiência do consumo de fuel e energia através da manutenção e 

verificação regular do equipamento e das máquinas, assim como dos sistemas de ar 

condicionado, iluminação, etc.. 
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Geomorfologia, Geologia, Geotecnia e Hidrogeologia 

Fase de projecto 

18. Definição e dimensionamento de uma solução de drenagem apropriada ao projecto a 

implementar no local, com base no conhecimento detalhado da percolação local das 

águas subterrâneas, de modo a evitar problemas de índole geotécnica ou de ocorrência 

de fenómenos de alagamento e/ou inundação. 

 

Fase de Construção 

19. Todos os materiais provenientes das escavações que possuírem características 

geotécnicas adequadas, deverão ser (re)utilizados nos aterros associados ao projecto, 

nomeadamente naqueles associados à execução das obras viárias. 

20. No final das obras, e após a remoção dos pequenos apoios de frente de obra, deverão, 

assim que possível, ser restabelecidas as condições naturais do terreno, nos locais onde 

não sejam construídas estruturas. 

 

Hidrogeologia e Águas Subterrâneas 

Fase de Projecto 

21. Concepção de um sistema de drenagem de águas pluviais, quer para a fase de 

construção, quer para a fase de exploração, que se aproxime tanto quanto possível das 

condições de drenagem natural. 

22. Definição de um sistema independente de rede de drenagem de águas pluviais e de 

lavagem de pavimentos de todas as áreas de estacionamento automóvel e de um 

sistema de pré-tratamento de águas residuais para remoção de sólidos suspensos e 

hidrocarbonetos. 
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Recursos Hídricos Superficiais 

Fase de Projecto 

23. O equipamento utilizado nas instalações sanitárias do Centro Comercial e cozinhas 

deverá favorecer a redução de consumos de água, por exemplo pela utilização de 

torneiras redutoras de caudal e autoclismos compartimentados. 

24. Instalação de redes individualizadas dos efluentes domésticos provenientes das 

cozinhas dos restaurantes para que seja efectuado um pré-tratamento de separação de 

gorduras antes da respectiva ligação à rede pública. 

25. Adopção de redes independentes de drenagem pluvial das cobertura e para as zonas de 

estacionamento ou circulação de veículos, por forma a incluir, para estas últimas, órgãos 

de decantação de sólidos e separação de hidrocarbonetos, previamente à respectiva 

descarga no sistema municipal. 

 

Fase de Construção 

26. No caso de ser necessário armazenar combustíveis e/ou óleos, na zona de 

armazenamento e no parque de estacionamento de viaturas, os mesmos deverão ser 

drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem 

natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos e combustíveis atinjam a 

rede de drenagem natural. 

27. Durante a fase de implementação da obra, é fundamental garantir a gestão adequada 

dos efluentes residuais. As águas residuais produzidas nos estaleiros e nos locais das 

obras deverão ser, se possível, ligadas à rede de saneamento local. Quando tal não for 

possível, deverão adoptar-se estruturas amovíveis para recolha das águas residuais 

geradas ou fossas sépticas estanques, evitando a contaminação das águas superficiais 

e subterrâneas.  

28. A lavagem de materiais contendo betão deverá ser efectuada em local apropriado, 

estanque e devidamente assinalado, havendo o cuidado de remover os resíduos de 

betão e se possível reutilizá-los na obra. 

29. Deverá proceder-se à reutilização das águas pluviais drenadas da cobertura dos 

edifícios, após pré-tratamento em separador de hidrocarbonetos, para a lavagem de 
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arruamentos, rega de espaços verdes e outras utilizações que não careçam de água 

potável.  

30. Caso exista uma central de betão, deverão ser previstos decantadores das lamas 

bentoníticas, devendo as mesmas serem devidamente encaminhadas a destino final 

autorizado. 

31. Após conclusão da obra, deverá ser assegurada a limpeza de todos os elementos de 

drenagem afectados, de modo a evitar problemas futuros de entupimento ou 

alagamento. 

 

Fase de Construção/Exploração 

32. Garantir que o sistema de drenagem seja alvo de limpeza e manutenção regular de 

modo a assegurar o seu normal funcionamento. 

 

Fase de Exploração 

33. Introdução de medidas para redução de consumos de água. 

34. Limpeza periódica e sistemática dos espaços interiores com aparelhos dotados de 

reservatório próprio que descarregam em pontos específicos os efluentes gerados. Estes 

estarão ligados à rede pública de drenagem e tratamento de águas residuais. 

 

Qualidade do Ar 

Fase de Projecto 

35. A altura das chaminés, para as novas fontes, deverá ser calculada nos termos da 

Portaria nº 263/2005, de 17 de Março. 

36. Garantir que a localização das entradas de ar exterior se encontra afastada de fontes de 

emissão exteriores de poluentes. 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 13



 
 
 
 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 
 

37. No caso de serem instalados sistemas AVAC do tipo torres de refrigeração ou 

condensadores evaporativos, o risco de presença de Legionella spp. deverá ser 

acautelado com a devida implementação de sistemas de controlo e monitorização da 

mesma. 

38. Deverá ser considerada a necessidade de instalação local de equipamentos de 

tratamento de efluentes gasosos (exemplo filtros), principalmente ao nível das 

actividades responsáveis pela ocorrência de odores (restauração). 

39. Deverá ser considerada a necessidade de incorporação de sistemas de ventilação nas 

áreas de parqueamento subterrâneo, onde existe a produção e emissão de gases da 

combustão automóvel, de modo a serem cumpridos os valores máximos de exposição 

(VME) a nível de saúde ocupacional e de instalação de dispositivos de tratamento das 

emissões gasosas resultantes do sistema de renovação do ar do parque de 

estacionamento subterrâneo (exemplo: filtros de partículas). 

 

Fase de Construção 

40. Deverá ser adoptado um sistema de aspersão de água (nomeadamente através de 

camiões cisterna) sobre as vias de circulação não pavimentadas e sobre todas as áreas 

significativas de solo que fiquem a descoberto durante largos períodos, especialmente 

na época seca do ano. 

41. É interdita a queima de resíduos a céu aberto. 

42. O transporte de materiais susceptíveis de originar poeiras (terras para depósito, areias, 

britas, …), deverá ser efectuado em camiões fechados ou cobertos. 

43. Os depósitos de terras e inertes deverão ser cobertos para evitar o seu arrastamento por 

acção dos agentes erosivos. 

44. Os veículos pesados e maquinaria afectos à obra deverão apresentar boas condições de 

conservação e manutenção de modo a minimizar as emissões de poluentes para a 

atmosfera. 
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Ambiente acústico 

Fase de Construção 

45. Garantir o cumprimento da legislação aplicável a actividades ruidosas temporárias, tais 

como obras de construção civil, que interdita o exercício deste tipo de trabalhos nas 

proximidades de edifícios de habitação, escolas, hospitais ou similares, entre as 18 e as 

7 horas, e aos sábados, domingos e feriados.  

46. Deverá ser efectuada uma escolha criteriosa de itinerários para os veículos afectos à 

obra, de modo a minimizar a sua circulação na Avenida Padre Américo e na via de 

acesso ao Infantário.  

47. Caso os estaleiros venham a ficar situados próximo de zonas com ocupação sensível, 

será conveniente a instalação de barreiras acústicas e/ou de envolventes em 

equipamentos mais ruidosos, visando atenuar a propagação do ruído.  

48. As medidas de minimização do ruído a adoptar nesta fase deverão ser estabelecidas no 

âmbito de projecto específico, em função da localização dos estaleiros, dos percursos de 

acesso à obra e das características dos equipamentos ruidosos a utilizar. 

 

Fase de Exploração 

49. Deverá ser efectuado um estudo pormenorizado dos níveis sonoros nas fachadas do 

Hospital e do Infantário com receptores mais sensíveis, e estudadas soluções de 

minimização do ruído.  

50. Deverão ser cumpridas as exigências regulamentares estabelecidas para “zonas mistas” 

nas imediações do empreendimento e as condições para “zonas sensíveis” 

relativamente ao Hospital Padre Américo e ao Infantário. 

 

Resíduos 

Fase de Construção 

51. O manuseamento de óleos, durante a fase de construção e as operações de 

manutenção da maquinaria devem ser conduzidos com os necessários cuidados, de 

acordo com as normas previstas na legislação em vigor, diminuindo a probabilidade de 
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ocorrência de derrames acidentais susceptíveis de contaminarem os solos e os recursos 

hídricos. Essas operações deverão decorrer em áreas definidas e preparadas 

(impermeabilizadas e limitadas) permitindo a retenção de qualquer eventual derrame. 

52. Os resíduos tóxicos ou perigosos produzidos durante as obras (óleos usados e materiais 

contaminados com hidrocarbonetos) deverão ser recolhidos mediante circuitos de 

recolha analisados detalhadamente, garantindo a sua triagem na fonte de produção e 

evitando contaminações de outros materiais, sendo geridos por operador licenciado. Os 

locais de produção deverão ser munidos de contentores especiais para recolha destes 

resíduos, devidamente identificados e estanques.  

53. O manuseamento de substâncias perigosas e tóxicas (como óleos, lubrificantes entre 

outras) deverá ser efectuado, de modo a evitar a ocorrência de derrames e consequente 

contaminação dos solos e das linhas de água. No caso de ocorrência de derrames 

acidentais, os solos contaminados deverão ser imediatamente retirados do local, e 

tratados de modo adequado ao tipo de contaminante e dimensão do derrame. 

54. Proceder ao manuseamento e armazenamento adequado dos resíduos, no sentido de 

evitar episódios de contaminação do meio ambiente. 

55. Delimitação no estaleiro de um local para armazenamento adequado dos diversos tipos 

de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para valorização ou eliminação por 

entidades licenciadas. 

56. Deverá ser evitado o contacto de resíduos perigosos com resíduos banais. No caso de 

se verificar a contaminação de resíduos banais, estes terão como destino final o do 

material contaminante.  

57. Os óleos usados deverão ser armazenados em recipientes adequados e estanques, 

sendo posteriormente enviados a destino final apropriado, privilegiando-se a sua 

reciclagem. 

58. As faixas de trabalhos deverão ser confinadas ao mínimo, controlando-se e removendo-

se qualquer deposição selvagem. 

59. Após a conclusão da obra, deverá ser removido todo e qualquer resíduo e reposta a 

situação inicial, no caso de se utilizarem espaços de ocupação temporária. 
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Fase de Construção/Exploração 

60. Quer na fase de construção, quer de exploração, deverá favorecer-se a redução da 

produção de resíduos, a triagem dos materiais e a sua reutilização e valorização no 

local. A gestão dos resíduos que não possam ser valorizados no local deverá ser 

efectuada por operador licenciado para o efeito.  

 

Fase de Exploração 

61. A maior parte dos resíduos sólidos produzidos na exploração do Conjunto Comercial são 

equivalentes a resíduos sólidos urbanos (RSU), com fracções significativas de materiais 

que poderão ser reciclados, nomeadamente embalagens. Nas áreas de restauração, 

prevê-se a produção de quantidades significativas de resíduos biodegradáveis, podendo 

ser integrados numa unidade de compostagem, desde que devidamente triados. Assim, 

deverá ser promovida a triagem adequada dos resíduos sólidos e a sua gestão por 

operador licenciado para o efeito.  

62. Adopção de soluções de recolha adaptadas a cada tipo de infra-estrutura e actividade. 

63. Implementação de um sistema de recolha selectiva dos resíduos produzidos no 

empreendimento, que abranja toda a área do conjunto comercial. Estes resíduos 

deverão ser recolhidos consoante as suas tipologias. A periodicidade de recolha deverá 

ser adequada ao tipo de resíduos e à quantidade produzida, devendo ser assegurado 

que este resíduos depositados nunca excedam a capacidade dos contendores e que os 

resíduos não permaneçam muito tempo no seu interior, de modo a evitar a produção de 

maus cheiros ou derramamento de resíduos. 

64. Deverão ser implementados sistemas de recolha internos para resíduos considerados 

perigosos, provenientes de algumas áreas comerciais específicas (lojas de fotografia, 

lavandarias, limpezas a seco, etc.). 

 

Solos e Uso do Solo 

65. O material lenhoso resultante das actividades de desmatação deverá ser prontamente 

retirado do local, de modo a evitar a propagação de incêndios. 
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66. Na área de intervenção, deverá ser removida a vegetação herbácea e compostada para 

posterior utilização do húmus como fertilizante natural, ou gerida por um operador 

licenciado para tratamento deste tipo de resíduos. 

67. Deverá ser, também, decapada a camada de terra viva das zonas agrícolas e 

armazenada em pilhas, com altura não superior a 1 m, para se evitar a compactação 

desta terra e a consequente destruição da estrutura do solo. 

68. As terras removidas deverão ser conservadas adequadamente e reutilizadas, se 

possível, nos espaços verdes adjacentes à área comercial. 

69. As terras sobrantes deverão ser reutilizadas, sempre que possível, ou depositadas em 

locais devidamente licenciados para o efeito. 

 

Sistemas Ecológicos, Fauna e Flora 

70. Limitar, ao mínimo indispensável, o uso de compostos químicos agressivos, como por 

exemplo agentes de limpeza e químicos na manutenção dos espaços verdes. 

71. Favorecer a utilização de compostos biodegradáveis. 

72. Evitar a destruição desnecessária dos exemplares arbóreos, existentes na envolvente da 

área de intervenção, no decorrer da instalação dos estaleiros e na movimentação de 

máquinas e promover as intervenções necessárias à rápida recomposição da zona. 

 

Fase de exploração 

73. Deverão ser adoptadas boas práticas ambientais na gestão dos espaços verdes 

envolventes, nomeadamente diminuindo ao mínimo indispensável a rega e a utilização 

de agro-químicos.  

74. Deverá assegurar-se que nos processos de irrigação não ocorram escorrências 

superficiais de água de rega directamente para as linhas de água. 

75. Deverá proceder-se à instalação de comedouros artificiais para potenciar a atracção de 

aves à zona de intervenção. 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 18



 
 
 
 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 
 
 

Sócio-Economia 

Fase de construção 

76. Durante o desenvolvimento das obras deverá ser criado um mecanismo expedito que 

permita o esclarecimento de dúvidas e o atendimento de eventuais reclamações das 

populações. 

 

Fase de Construção/Exploração 

77. Deverá ser promovida a formação e qualificação da mão-de-obra regional, constituindo 

uma mais valia educacional e profissional para a região.  

 

Acessibilidades e Tráfego 

Fase de Construção 

78. As obras de construção do Conjunto Comercial deverão ser planeadas, de modo a 

minimizar a afluência de veículos pesados nas vias de comunicação envolventes, em 

horas de maior congestionamento de tráfego. 

79. Deverão ser seleccionados os melhores percursos para o transporte de materiais e 

afluência de veículo pesados, de modo a minimizar a perturbação sobre as populações 

locais, especialmente na zona envolvente ao Hospital. 

80. Durante a fase de desenvolvimento das obras os locais de acesso ao estaleiro deverão 

ser devidamente sinalizados, recorrendo, se necessário, a um operador para orientar a 

entrada e saída de veículos. 

81. As entradas/saídas da obra para vias de comunicação pública deverão, também, ser 

devidamente assinaladas. 

82. Nos locais atravessados pelos veículos afectos às obras, e junto ao Hospital Padre 

Américo a ao Infantário, deverá limitar-se a utilização de sinais sonoros com vista à 

minimização da perturbação da população.  
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83. No caso de se verificar a degradação significativa dos pavimentos, e que essa 

degradação seja imputável à circulação dos veículos pesados afectos às obras, deverão 

os mesmos ser recuperados, minimizando assim os inconvenientes para os utentes 

dessas vias. 

84. Caso existam, os acessos temporários criados durante as obras deverão ser removidos 

após a sua finalização e recuperadas as áreas ocupadas. 

 

Fase de Construção/Exploração 

85. Adopção de medidas que evitem o estacionamento indevido na estrada de acesso ao 

hospital e ao conjunto comercial. 

 

Fase de Exploração 

86. Incentivo à utilização de transportes colectivos, em detrimento do transporte particular, 

nomeadamente através definição de boas ligações entre os respectivos locais de 

paragem e o Centro Comercial. 

87. Deverá equacionar-se a implementação de uma faixa “bus”, na variante da Avenida 

Padre Américo, garantindo um acesso fácil ao Hospital. Esta solução deverá ser 

estudada em articulação com a Câmara Municipal de Penafiel. 

88. Adopção de semáforos limitadores de velocidades, especialmente na variante 

envolvente ao Hospital Padre Américo, de modo a limitar a velocidade e diminuir a 

emissão de ruído e poluentes atmosféricos. Esta solução deverá ser estudada em 

articulação com a Câmara Municipal de Penafiel. 

 

Património Arqueológico e Arquitectónico 

Antes do Início dos Trabalhos 

89. Caso ainda não tenha sido efectuado, deverá ser feito um levantamento fotográfico 

completo da capela e do conjunto edificado, assim como o desenho das suas plantas, 

bem como a sua implantação topográfica, em cartografia com escala adequada. 
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90. Na eventualidade de se optar pelo restauro in situ da capela, deverá ser apresentado um 

plano de recuperação do imóvel, que inclua sondagens arqueológicas. 

91. Caso se opte pela trasladação da capela, deverá ser elaborado um plano detalhado 

sobre como se propõe efectuar a sua transferência. Neste pressuposto, terá que haver 

uma intervenção arqueológica prévia no interior do edifício, por forma a esclarecer se aí 

houve qualquer tipo de enterramento. Por essa razão, a equipa de arqueologia terá de 

ser complementada por um elemento de Antropologia Física, capaz de desenvolver o 

estudo dos restos osteológicos. A presença deste elemento só deverá ser imposta na 

eventualidade das sondagens identificarem a presença de ossos humanos. 

92. As sondagens no interior da capela constarão de duas valas dispostas em cruz, por 

forma a ser possível fazer um diagnóstico integral do seu interior. O comprimento dessas 

valas deverá ser ditado pelas paredes-mestras do edifício. 

 

Fase de Construção 

93. Deverá assegurar-se a presença de uma equipa de arqueologia para acompanhar todos 

os trabalhos que envolvam o revolvimento e movimentação de terras, de forma a 

salvaguardar quaisquer estruturas que possam existir na área a afectar pelo projecto e 

que não se evidenciam à superfície. Essa equipa deverá ser, no mínimo, composta por 

um arqueólogo e por um assistente de arqueólogo. 

94. Transferência da capela para outro local, se possível dentro da quinta da Lagarteira. 

95. Aquando da remoção da capela, dever-se-á contar presença de um arqueólogo, na 

eventualidade de aparecerem pedras da anterior construção que tenham de ser 

conservadas ou removidas para uma unidade museológica. 

96. Equacionar, no novo projecto a implementar, a possibilidade de preservação/integração 

da capela e edifício habitacional dentro do novo programa construtivo que a futura 

funcionalidade introduzirá na área em apreço. 

97. A remoção dos edifícios relacionados com a quinta deverá ser acompanhada por um 

Historiador de Arte ou por um Arquitecto, com formação na área histórico-patrimonial. A 

sua função será a de documentar o processo de demolição e de identificar vestígios de 

alguma possível estrutura arquitectónica anterior à actual. 
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III. MONITORIZAÇÃO 

Com os Planos de Monitorização Ambiental (PMA), será dado cumprimento ao disposto no 

regime jurídico de AIA, de acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a 

redacção que lhe é dada pelo Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 

Com a implementação do PMA, pretende-se, de uma forma sistematizada, continuar a garantir 

a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais, consideradas 

as que maior importância assumem ao nível de incidência de impactes no projecto em apreço. 

Neste sentido, impõe-se, para a implementação de uma correcta gestão e acompanhamento 

das medidas de minimização de impactes preconizadas, uma gestão integrada em que a 

qualidade do ambiente, nas suas diversas componentes, seja objecto de uma análise 

sistemática em termos de diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das 

medidas adoptadas para atingir os objectivos específicos estipulados. 

A gestão ambiental deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás 

mencionadas, mas também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas, 

quando as primeiras não se manifestarem eficazes. 

Ficará a cargo do promotor o registo da informação decorrente das acções de verificação, 

acompanhamento e fiscalização dos planos, de modo a constituir um arquivo de informação 

que estará disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem. 

Os descritores ambientais sobre os quais recairá um plano de monitorização regular e 

calendarizado são os seguintes: Recursos Hídricos Subterrâneos, Qualidade da Água, 

Qualidade do Ar, Ruído, Resíduos e Paisagem. Caso se opte pela utilização de explosivos na 

fase de construção, deverá igualmente ser contemplado um Plano de Monitorização das 

Vibrações. 

Periodicamente, deverá fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia 

das medidas preconizadas para a redução e/ou eliminação dos impactes negativos originados, 

que eventualmente se venham a verificar no interior e principalmente na envolvente do 

projecto. 

Saliente-se desde já que, caso se verifique algum acidente ou reclamação fundamentada sobre 

algum factor de perturbação ambiental eventualmente induzido pela actividade de exploração, 

deverão de imediato ser desencadeadas as acções de monitorização extraordinárias que se 

justifiquem, como forma de avaliar a extensão e/ou provimento de tais factos. 
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Os Planos de Monitorização deverão ser revistos sempre que se justifique. 

Dadas as características do projecto em avaliação, considera-se que deverá ser apresentada, 

com a periodicidade bianual, a reavaliação dos PMA. 

Os relatórios de monitorização deverão ser remetidos para a CCDR-Norte para apreciação. 
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