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1. INTRODUÇÃO 

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

do Anteprojecto (AP) do Centro Comercial de Alverca. O presente EIA foi elaborado, com vista à sua 

apresentação à entidade competente para efeitos de autorização ou licenciamento do projecto, de 

acordo com a legislação portuguesa em vigor sobre a matéria, nomeadamente, com o disposto no 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, 

de 8 de Novembro, e na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que regulamenta o referido Decreto-Lei 

n.º 69/2000. 

O projecto alvo do presente estudo enquadra-se, pelas suas características, na alínea b) do n.º 10 do 

Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000 o qual refere que carecem de processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA) as “operações de loteamento urbano, incluindo a construção de estabelecimento de 

comércio ou conjunto comercial, nos termos definidos na Lei n.º 12/2004, de 30 de Março, e parques 

de estacionamento, não abrangidos por plano municipal de ordenamento do território”. 

A elaboração do presente EIA foi realizado pela empresa ECOMIND - Consultadoria Ambiental, Lda., 

e decorreu entre Novembro de 2007 e Julho de 2009. 

Este empreendimento é da responsabilidade da empresa INDÚSTRIAS METÁLICAS PREVIDENTE, 

S.A., que constitui, assim, o proponente do projecto. O Projecto foi elaborado pela CPU – Urbanistas 

e Arquitectos, com a colaboração da TIS.pt e da CUSHMAN & WAKEFIELD. A entidade licenciadora 

do presente projecto é a Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE-LVT), 

entidade descentrada do Ministério da Economia. 

Sinteticamente, o empreendimento em questão consiste na instalação de um conjunto comercial, 

encontrando-se no presente momento em fase de pedido de licenciamento. 

A implantação do projecto será feita num terreno com aproximadamente 7,9 ha, actualmente encontra 

ocupado por um conjunto de instalações industriais (Fábrica Previdente), que se encontram 

desactivadas. Situa-se entre Alverca do Ribatejo e Alhandra, sendo limitado a Noroeste pela Estrada 

Nacional nº 10 (EN10), e a Sudeste pela ferrovia dos Caminhos de Ferro Portugueses 

correspondente à Linha do Norte (Figura 1). Em termos administrativos a área de implantação deste 

empreendimento integra-se, na totalidade, na freguesia do Sobralinho, a qual pertence ao concelho 

de Vila Franca de Xira. Este município insere-se, por sua vez, na sub-região da Grande Lisboa, 

Região de Lisboa. 
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Figura 1 – Enquadramento Administrativo do Concelho de Vila Franca de Xira 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

A parcela onde se prevê colocar o Centro Comercial de Alverca apresenta uma área de 78 500 m2 

(área total de construção de 36 500 m2 e área de implantação de 30 000 m2), possuindo uma 

localização privilegiada em termos de acessos, pois está próximo do Nó de Alverca da Auto-estrada 

n.º 1 (A1) e é adjacente à EN10.  

A proposta de ocupação, apresenta a implantação de um só edifício, com a forma de um “L” 

alongado, que permite desimpedir as duas principais frentes da parcela e definir uma fronteira 

construída ao longo da estrema Norte e do arruamento a Nascente (Figura 2). 

Na parte mais a Norte do edifício, mais alongada e com um só piso, prevê-se instalar uma zona de 

retalho. Na parte Nascente do edifício propõe-se criar uma zona comercial com dois pisos. Os 

espaços comerciais foram organizados em torno de uma galeria alongada e de uma praça central. 

Esta galeria comercial integra áreas de restauração e lazer, sendo o piso superior, de menor área, 

tirando, assim, partido de amplos terraços com elementos vegetais orientados a Nascente, para o rio, 

e com ligação efectiva aos seus espaços interiores. 

O parque de estacionamento, integralmente à superfície, terá 1 289 lugares e organiza-se junto aos 

acessos principais do empreendimento, criando um espaço tampão com presença de elementos 

arbóreos entre as vias na envolvente e a áreas construídas.  

Para além dos terraços do 1º piso da galeria comercial e do parque de estacionamento, prevê-se que 

a vegetação ocorra também em faixas de protecção, dando corpo a uma barreira/sebe, e na periferia, 

associadas à rede viária. A vegetação será não só adequada ao local, mas também escolhida entre 

as espécies mais comuns na região, não sendo previsível o recurso a exóticas.  

Estão propostos dois acessos viários para a realização das entradas e saídas do parque de 

estacionamento (Figura 3): um a Norte, permite o acesso directo à EN10, articulado com o acesso ao 

posto de abastecimento de combustível proposto, e outro a Sul, articulado com a futura Circular 

Urbana de Alverca (CUA).  

As entradas pedonais de público para os núcleos comerciais do empreendimento fazem-se a partir do 

estacionamento, prevendo-se ainda uma entrada pedonal na sua fachada Nascente, permitindo a 

articulação funcional com futuras intervenções que venham a ocorrer nos terrenos vizinhos. 

As zonas de suporte e de carácter técnico, nas quais se incluem os cais de descargas encontram-se 

protegidas dos principais sistemas de vistas pela sua localização entre o edifício e a estrema Norte e 

Nascente da parcela, no total, com quatro acessos de entrada e saída às vias laterais ao lote.  
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Figura 2 – Esquema de implantação do Centro Comercial de Alverca 
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Figura 3 – Rede de acessibilidades ao Centro Comercial de Alverca 

 

O tempo de execução desta obra está estimado em 17 meses após o licenciamento da construção. 

A área comercial integrará cerca de 108 lojas, e a previsão da sua distribuição por segmentos de 

actividades é a seguinte: 

• Alimentação e Bebidas – 24% (embora a área de vendas represente apenas 15%) 

• Moda e acessórios – 33% 

• Mobiliário e Bricolage – 12% 

• Casa e Decoração – 5% 

• Artigos Eléctricos – 4% 

Acesso 1 

Acesso 2 
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• Artigos de Lazer – 6% 

• Serviços – 6% 

• Restauração – 4% 

• Cinemas – 6% 

Estima-se que este empreendimento irá gerar 1179 postos de trabalho directos e 2100 postos de 

trabalho indirectos, sendo que os primeiros se distribuirão por: 

• Gestão do centro : 7  

• Prestadores de serviços : 84  

• Âncoras do Grupo Intermarché : 138  

• Lojas do Centro Comercial : 950. 

A exploração do empreendimento em estudo ajudará a satisfazer sobretudo as necessidades da 

população do concelho de Vila Franca de Xira, de classe média/alta, mais jovens, com poder de 

compra e índice de consumo superior à média nacional, mas também as necessidades da população 

dos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Lisboa, Loures, Odivelas e Vila Franca de 

Xira. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE NA ÁREA DO PROJECTO, 

IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

No presente EIA foram analisados os seguintes aspectos ambientais: 

a) Clima 

b) Geologia e Geomorfologia 

c) Solo 

d) Uso do Solo 

e) Recursos Hídricos  

f) Figuras de Planeamento e Ordenamento 

g) Componente Ecológica 

h) Qualidade do Ar 

i) Ruído 
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j) Paisagem 

k) Património Cultural 

l) Sócio-economia 

 

CLIMA 

A caracterização climática da região, onde se localiza o projecto em estudo, baseou-se na análise 

dos dados das Normais Climatológicas 1951-1980, [Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 

1991], referentes à estação climatológica de Alverca/Base Aérea. O clima da região considera-se do 

tipo temperado, com Inverno chuvoso e temperado e Verão seco e quente. De uma forma geral a 

região de Alverca pode ser caracterizada por apresentar um clima:  

• Temperado (em relação à temperatura média anual); 

• Moderado (quanto à amplitude média da variação anual da temperatura); 

• Húmido (quanto à humidade atmosférica relativa); 

• Moderadamente chuvoso (quanto à precipitação).  

As acções de projecto não são susceptíveis de causar impactes negativos significativos nesta 

componente ambiental pelo que não há medidas mitigadoras a salientar para este descritor.  

GEOLOGIA 

A área em estudo insere-se na Bacia Terciária do Baixo onde afloram camadas de conglomerados e 

materiais lodosos e arenosos. Situa-se numa área aplanada das lezírias do Tejo, caracterizada por 

terrenos planos e baixos em torno do rio, em que as cotas mais elevadas encontram-se a cerca de 

15 m de altitude. 

É intersectada por uma falha activa provável com orientação geral NNE-SSW e encontra-se incluída 

na zona sísmica de maior risco sísmico do território continental, em que a intensidade máxima 

verificada durante o período de 1901 a 1972 foi de grau VIII. 

As acções de projecto não são susceptíveis de causar impactes negativos significativos nesta 

componente ambiental, em particular porque não está prevista a existência de caves, pelo que não há 

medidas mitigadoras a salientar para este descritor, para além das medidas que se devem tomar 

normalmente em obra de modo a evitar a erosão e compactação do solo. 

RECURSOS HÍDRICOS 

A área de intervenção situa-se na sub-bacia “Estuário Sul”, na margem direita do rio Tejo. Na Carta 

Militar n.º 404 que abrange a área de intervenção vem indicada a presença de uma linha de água 

afluente deste rio, pouco encaixada, com direcção aproximada NW-SE, e cerca de 3 km de 

comprimento, que atravessa o terreno da fábrica sensivelmente a meio.  
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Foi possível determinar que esta linha de água está entubada a montante da A1 (Figura 4), 

aparentemente só regressando à superfície depois de passar pelos terrenos da fábrica. Procurou-se 

detectar qualquer saída da tubagem no extremo oposto da fábrica mas tal não foi de todo possível 

devido às difíceis condições de acesso e de visibilidade causadas pela impenetrável massa de 

vegetação que cobre toda a área entre os terrenos da fábrica e a linha de caminho de ferro 

(Figura 5). Pode dar-se o caso desta linha de água ser captada pela rede pluvial que segue ao longo 

da EN10. 

Quanto à dimensões a bacia hidrográfica desta linha de água que supostamente atravessará o 

terreno da fábrica tem 0,654 km2. 

 

 

Figura 4 – Início da conduta que drena a linha de água que escoa em direcção à área do CCA 

localizada a montante da travessia da A1 

 

  
Figura 5 – Vistas da densa vegetação que cobre o terreno a jusante da fábrica 
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No entanto, como esta zona se encontra bastante artificializada e impermeabilizada, a linha de água 

referida é inexistente dentro dos limites da área de intervenção, tendo sido encanada no passado.  

Verifica-se que as águas superficiais são consideradas de muito má qualidade, apontando estes 

resultados para que a principal origem de contaminação dos recursos hídricos superficiais seja a 

actividade agrícola e industrial e, em menor escala, de efluentes domésticos. 

A sub-bacia “Estuário Sul” é das que mais contribui para a densidade de carga poluente da Bacia 

Hidrográfica do Tejo, registando valores elevados, quer de poluição urbana, quer de poluição 

industrial. 

No entanto, no Concelho de Vila Franca de Xira está prevista a construção de uma Estação de 

Tratamento de Águas Residuais (ETAR) em Alverca, numa zona adjacente à linha-férrea, a sul da 

área em estudo. Destina-se a efectuar o tratamento das águas residuais provenientes do Sistema de 

Saneamento de Alverca do Ribatejo que serve as freguesias de Alverca do Ribatejo, Calhandriz, 

Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria, Sobralinho (à qual pertence a área de estudo) e Vialonga. 

Em termos hidrogeológicos, a área de estudo insere-se na Unidade Hidrogeológica designada por 

Orla Mesocenozóica Ocidental indiferenciada. 

Na margem direita do Tejo, em toda a zona junto ao mar da Palha existem águas cloretadas nos 

níveis superiores do complexo Miocénico. Entre Vila Franca de Xira e Alhandra são conhecidas 

águas salgadas repuxantes entre 58 e 68 m, 92 m e 102 m e entre 175 e 197 m. o seu teor em 

cloretos varia entre 1,252 g/l e 39 g/l. Os caudais obtidos não ultrapassam 2 ls.  

Nos terrenos do Campo de Aviação de Alverca, a sul da área em estudo, foram encontradas águas 

cloretadas abundantes nas aluviões entre 10 m e 12 m de profundidade. 

No entanto, os níveis mais profundos do Miocénico apresentam águas de boa qualidade. 

As formações de antigos terraços possuem em geral águas superficiais, dando caudais fracos. Há 

que assinalar, no entanto, o caso da Quinta da Godinha, entre Alverca e Alhandra, em que foram 

obtidos caudais de 4 a 5 l/seg com rebaixamentos da ordem dos 1,50 m a 2,80 m. A água foi 

encontrada entre 12 e 19 m de profundidade (Zbyzewski, 1964). 

De acordo com os dados da ARH do Tejo para as captações da zona envolvente à área de inserção 

do projecto, mais precisamente da freguesia do Sobralinho, verifica-se que os furos na área 

envolvente ao projecto (freguesia do Sobralinho) apresentam na generalidade caudais reduzidos 

(<2 l/s), com algumas excepções, que se relacionam provavelmente com a sua maior profundidade, 

captando em níveis aquíferos mais produtivos, permitindo caudais de ensaio substanciais (20 l/s). 

Relativamente aos níveis, pode afirmar-se que os níveis hidrostáticos são em geral pouco profundos, 

embora também para este parâmetro se verifiquem excepções. 
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Segundo a carta geológica, existem na envolvente ao projecto duas captações de água subterrânea 

(um poço e um furo) que não foi possível identificar no levantamento de campo por estarem ocultas 

pela vegetação. Contudo, foi possível avaliar e concluir, com base na informação disponibilizada pelo 

Instituto da Água (INAG), através do Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos (SNIRH) 

para duas captações situadas na região envolvente (captações 403/31 e 417/37) que a água 

subterrânea da área em estudo apresenta, na generalidade, uma qualidade boa para consumo 

humano, apesar de ser muito vulnerável à poluição. 

Os impactes associados à fase de obra estão relacionados com o funcionamento do estaleiro de obra 

o principal problema para as águas subterrâneas e superficiais será a evacuação de efluentes. 

Contudo, se forem observadas as normas definidas para instalações provisórias de esgotos em 

obras, não serão produzidos quaisquer impactes daí decorrentes. 

Também ainda na fase de obra, e durante as fases iniciais de desmatação e movimentação de terras 

o solo ficará a descoberto e como tal particularmente exposto ao vento e à chuva, o que pode 

aumentar a carga sólida nas linhas de água limítrofes.  

As acções susceptíveis de causar algum impacte no meio ambiente, ao nível dos recursos hídricos 

subterrâneos na fase de exploração, dizem respeito às operações de manutenção, nomeadamente à 

irrigação e aplicação de fertilizantes nos espaços verdes, uma vez que as águas pluviais serão 

captadas. Estas acções causarão um impacte negativo pouco importante, caso se proceda a uma 

correcta aplicação de fertilizantes, adaptadas às condições locais e às necessidades do coberto 

vegetal. 

SOLOS/CAPACIDADE DE USO/TIPOLOGIASACTUAIS DE USO 

Verificou-se a ocorrência de um território bastante artificializado, consolidando um cordão edificado 

de carácter predominantemente industrial, ao longo da EN10, onde resta ainda uma estreita margem 

ribeirinha, bastante perturbada e pressionada. Neste contexto, a área em estudo não é excepção, 

tendo sofrido uma impermeabilização quase total do solo. 

Identificaram-se, no entanto, algumas áreas permeáveis, revestidas ou não de vegetação, com solos 

de carácter argiloso de textura pesada. 

É de referir, que ocorrem alguns impactes nessas áreas, já que estas serão sacrificadas em benefício 

do parque de estacionamento que servirá o Centro Comercial de Alverca. No entanto este parque 

terá espécies arbóreas dispersas por toda a sua área, que de alguma maneira compensará a 

afectação referida.  

Comparativamente ao uso industrial existente, os impactes resultantes da implementação do projecto, 

poderão ser em alguns aspectos positivos, em termos de tipologias de uso, devido à diversificação do 

tecido edificado existente e a criação de alternativas ao uso actual. 
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Por outro lado, se a introdução de um uso comercial contribui para um uso mais diversificado nesta 

zona, a afluência a este local poderá, no entanto, ser significativamente maior, o que poderá ser 

contabilizado como um impacte negativo, no entanto pouco importante, segundo as estimativas 

apresentadas no Estudo Tráfego.  

As características gerais das acessibilidades e tráfego que servirão o Centro Comercial foram 

avaliadas na fase de exploração, e consideram-se adequadas as soluções apresentadas no projecto. 

No entanto, em resultado dos recentes contactos com a entidade gestora da EN10 (Instituto Nacional 

de Infra-estruturas Rodoviárias - INIR) colheu-se a sugestão de melhoria, materializada na ligação 

desnivelada da CUA (isto é em viaduto sobre a EN10), para a qual foi previsto um espaço canal na 

actual versão do projecto que garante a viabilidade desta solução. 

ECOLOGIA 

A zona de estudo caracteriza-se por uma forte intervenção humana, com a quase totalidade da área 

ocupada por pavilhões, armazéns e arruamentos pavimentados. A área em redor encontra-se 

também muito alterada, com um coberto vegetal que apresenta alguns exemplares de eucalipto e de 

pinheiro-bravo.  

Da análise da lista de espécies da fauna, não foram encontradas espécies com especial estatuto de 

conservação. O elenco de espécies encontradas revela grande capacidade de adaptação e 

resistência, principalmente, no que diz respeito à tolerância à presença humana. 

Os impactes negativos a este respeito, quer na fase de construção quer na fase de exploração, são 

pouco importantes e estão associados demolição e movimentos de terras. 

Mesmo assim, recomendamos que a fase de obra seja limitada, no tempo (no mais curto espaço de 

tempo) e no espaço (limitando na medida do possível as áreas a intervencionar), bem como a 

elaboração de programas de monitorização para a flora e para a fauna.  

QUALIDADE DO AR 

No que se refere à caracterização da qualidade do ar do ambiente afectado pelo projecto, pode-se 

concluir que, a existência de alguma indústria no concelho e a existência de vias, fontes responsáveis 

pela emissão de poluentes atmosféricos, podem contribuir para a degradação da qualidade do ar na 

área em estudo. 

A identificação dos receptores sensíveis aos possíveis impactes na qualidade do ar durante a fase de 

construção e exploração do projecto em estudo, revelou a existência de alguns receptores 

particularmente sensíveis, existentes, dada a sua proximidade ao projecto em estudo. Contudo, 

prevê-se que a importância dos impactes na qualidade do ar seja maior apenas durante a fase de 

construção.  
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Durante a fase de construção, a poluição atmosférica assume, um carácter temporário e significativo, 

podendo pontualmente assumir um alcance elevado, passível de ser minimizado, estando 

essencialmente relacionada com a emissão de partículas em suspensão.  

Durante a fase de exploração do Centro Comercial de Alverca, os impactes na qualidade do ar, 

resultam das emissões de poluentes atmosféricos pelo aumento do volume de veículos automóveis 

que utilizam as vias de acesso ao empreendimento. Contudo, da análise de impactes efectuada, 

considera-se que de um modo geral os impactes na qualidade do ar se classificam como negativos, 

pouco significativos. 

RUÍDO 

Do estudo do ruído é possível concluir que as utilizações mais próximas do terreno são do tipo 

industrial e comercial, e os usos do solo com sensibilidade ao ruído mais próximos, do tipo 

habitacional, situam-se a distâncias superiores a 300 m do terreno. 

O ruído ambiente na zona, é determinado, essencialmente pelo ruído gerado pelo tráfego rodoviário 

que circula na EN10, pelo ruído emitido pelos equipamento das instalações industriais vizinhas, e 

pelo tráfego ferroviário na Linha do Norte que se revela audível, sobretudo no período nocturno, mas 

representa uma contribuição pouco importante nos níveis sonoros globais registados. 

O volume de tráfego rodoviário associado ao Centro Comercial de Alverca será pouco significativo 

face ao volume de tráfego que já circula na EN10, pelo que os níveis sonoros não sofrerão impactes 

com significado. Assim, a situação mais desfavorável irá ocorrer na hora de ponta da tarde de 

sábado, sendo o acréscimo de ruído e os impactes daí resultantes pouco significativos. 

A elaboração de um plano de monitorização referente ao Ruído é uma recomendação que deverá ser 

seguida na fase de Projecto de Execução do presente empreendimento. 

PAISAGEM 

No que diz respeito à paisagem, a área em estudo integra-se no eixo de Vila Franca de Xira, que se 

desenvolveu ao longo da EN10, e que se traduz numa ocupação do território nitidamente industrial. 

Assim, o terreno em estudo encontra-se ocupado por um conjunto de instalações industriais (Fábrica 

Previdente) desactivadas, pelo que não há impactes importantes a considerar que derivem da 

implementação do edificado proposto. 

No que diz respeito à implementação do parque de estacionamento em zonas actualmente 

edificadas, contribui para o desafogo, ou abertura visual do espaço, sendo considerado um impacte 

positivo, desde que se cumpra o Projecto de Integração Paisagista proposto. 
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No entanto, pode-se referir que a continuidade do edifício em “L” apresentado na proposta, inviabiliza 

uma permeabilidade visual que existe actualmente relativamente à zona ribeirinha, constituindo 

assim, um impacte negativo ainda que pouco importante. 

FIGURAS DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO 

Numa perspectiva de reabilitação de uma área industrial obsoleta, o PDM de Vila Franca de Xira 

entretanto revisto (Aviso n.º 20 905/2009, de 18 de Novembro, rectificado através da Declaração de 

Rectificação n.º 2 956/2009, de 3 de Dezembro, e alterado pelo Aviso n.º 14 674/2010, de 23 de 

Julho) altera a classificação do terreno onde se insere a proposta de “Áreas industriais IE (áreas 

industriais existentes)” para “Espaços para Multiusos” que, de acordo com o Art.º 66.º do respectivo 

Regulamento, se destinam “a actividades económicas, nomeadamente comerciais, serviços, logística, 

armazéns, estabelecimentos industriais dos tipos 2 e 3 e infra-estruturas e actividades 

complementares, equipamentos de utilização colectiva e espaços verdes, e estabelecimentos 

hoteleiros.” 

O índice de impermeabilização do solo (correspondente a 0,65) e os parâmetros de dimensionamento 

de espaços verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas viárias, estacionamento e equipamentos 

– conforme os Artigos 98.º e 99.º do PDM de Vila Franca de Xira – encontram-se garantidos pela 

previsão de um terreno com cerca de 13,5 ha, na frente de rio, destinado a parque urbano, no âmbito 

de protocolo estabelecido entre a CMVFX e o promotor. 

No entanto, foram ainda identificadas as seguintes afectações: 

• Espaço-canal da Estrada Nacional nº10 (EN10) - Na área do espaço-canal não está proposta 

a implementação de qualquer edifício, ou outro tipo de construção, com excepção do parque 

de estacionamento do C.C. de Alverca. O parque de estacionamento encontra-se fora dos 

limites da plataforma da via, mas necessita de autorização da autoridade competente, sendo 

este impacte pouco significativo. 

• Linha de muito alta tensão, que intercepta a área em estudo a Sudeste - Os impactes a 

assinalar não são muito significativos, já que é possível proceder ao desvio da mesma, 

devendo-se contudo apresentar alguns cuidados, principalmente na fase de construção, de 

modo a manter a segurança nesta zona. 

 

PATRIMÓNIO 

Considerando que não foram identificados quaisquer elementos de património arqueológico ou 

edificado, não existem impactes a assinalar. Sugerem-se apenas medidas de minimização de 

carácter geral, no que diz respeito ao acompanhamento permanente da obra por arqueólogo. 
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SÓCIO ECONOMIA 

Na última década censitária (1991/2001) importa salientar que, no concelho de Vila Franca de Xira, 

apenas 2 das 11 freguesias registaram um decréscimo em termos populacionais (Vila Franca de Xira 

e Forte da Casa), embora estes decréscimos não tenham sido significativos. As restantes freguesias 

do concelho registaram variações populacionais positivas. 

O concelho de Vila Franca de Xira integra-se numa área do país onde o povoamento é bastante 

denso, visto que na sub-região da Grande Lisboa em 2001 habitavam cerca de 1445 pessoas por 

km2, quando a média nacional era de 112 hab/Km2. O valor atingido pelo concelho está também 

bastante acima da média nacional, com 415,8 hab./Km2. 

Mesmo com a tendência patente para o envelhecimento, conclui-se que o concelho de Vila Franca de 

Xira é ainda um concelho jovem com bastante potencial de mão de obra. Em relação ao número de 

famílias, é notório o seu incremento em todas as freguesias, concelho e sub-região. 

A taxa de actividade do concelho (população em idade activa), de 65,2%, revela-se ligeiramente 

superior à verificada na sub-região Grande Lisboa (61,6%). A taxa de desemprego revelou uma 

tendência de decréscimo para as freguesias do concelho, na presente década censitária, visto que 

apenas aumentou na freguesia de Calhandriz. Todas as outras freguesias diminuiram a sua taxa de 

desemprego. 

Em termos de actividades económicas no concelho de Vila Franca de Xira, destaca-se a elevada 

concentração do sector terciário, que ocupa cerca de 70,3% da população activa. O sector 

secundário, que abrange cerca de 28,7% da população empregada, tendo também alguma expressão 

no contexto local. 

Da análise efectuada, verifica-se que na área de influência deste Centro Comercial residem cerca de 

185.218 habitantes a menos de 30 minutos do local (concelhos de Vila Franca de Xira, Loures, 

Arruda dos Vinhos e Benavente), 25,8% dos quais se encontram na sua envolvente imediata 

(Aglomerados do Sobralinho, Alhandra, Alverca e Calhandriz), correspondendo a 47.774 habitantes 

que se encontram inseridos na isócrona de 10 minutos (equivalente a 53% do total de população 

residente a menos de 10 minutos de distancia da futura unidade comercial). 

O número total de habitantes da área de influência é equivalente a um rácio de cerca de 8,5 hab/m2 

de área bruta locável (considerando 21.800 m2 de área bruta locável - Abl). 

Salientamos o facto dos aglomerados do Sobralinho, Alhandra e Alverca possuírem áreas industriais 

com alguma dimensão e com um tecido empresarial estável, situação que, em nossa opinião poderá 

contribuir para o aumento da população abrangida pela área de influência, uma vez que a população 

trabalhadora local irá usufruir da futura unidade comercial. 
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Em relação às variáveis económicas relacionadas com o poder de compra, tem-se que, em 2007, o 

concelho de Vila Franca de Xira, sendo aquele onde se verifica a maior concentração da população 

abrangida pela área de influência do empreendimento em apreço é, entre os abrangidos por esta 

área, o que apresenta o rendimento médio mais elevado (29.072 �). O mesmo é inclusivamente 

superior ao rendimento médio da Área Metropolitana de Lisboa (AML) Norte ((27.463 �). Quanto ao 

índice do poder de compra é também o maior entre os concelhos abrangida pela área de influência 

(112,0) mas é inferior ao da AML Norte (147,87). Todos os concelhos abrangidos pela área de 

influência, com excepção de Arruda dos Vinhos, apresentam um índice de poder de compra superior 

à média portuguesa (índice de base 100). 

No que se refere à análise de viabilidade económica do empreendimento, estima-se que este atinja 

um total de 58,75 milhões de euros de vendas potenciais, o que equivale a um rácio de cerca de 

225 �/Mês/m2 de Abl. A comparação destes indicadores com os rácios médios do sector, leva a 

considerar que o projecto em estudo apresenta viabilidade financeira e um correcto dimensionamento 

da Abl, uma vez que não constitui uma sobrecarga no mercado actual visto que apenas  se 

considerou um volume de vendas captado de 10% do rendimento total disponível. 

Os impactes socio-económicos da fase de construção estarão sobretudo, associados aos seguintes 

aspectos: 

• Degradação das condições biofísicas: incómodo causado na população residente e/ou 

utilizadoras da envolvente da área de intervenção, devido às emissões de poeiras e ao 

aumento de ruído, como consequência das decapagens, terraplenagens e movimentação de 

maquinaria necessárias à construção da estrutura proposta. Trata-se por conseguinte de um 

impacte negativo apenas circunscrito ao período de construção do empreendimento. 

• Afectação da rede viária local: a circulação de maquinaria e veículos pesados afectos aos 

trabalhos irá produzir perturbações ao nível da normal circulação nas vias principais e de 

acesso à obra, mesmo que circunscritos a períodos reduzidos. Também a degradação do 

pavimento das vias utilizadas pelos veículos associados à obra, constitui uma perturbação 

previsível. Tratam-se de impacte negativos minimizável se evitarem as horas de maior fluxo 

de tráfego (início da manhã e final da tarde) e se, após a fase de construção do conjunto 

comercial, se proceder a trabalhos de manutenção das vias existentes. 

• Dinamização da economia: é expectável um aumento temporário de população presente na 

freguesia, durante a fase de construção, devido à permanência de trabalhadores afectos à 

obra. Outro aspecto que importa referir, prende-se com o possível recurso a matérias-primas 

e a sub-empreiteiros locais e a frequência de estabelecimentos de restauração pelos 

trabalhadores da obra durante a fase de construção. Tudo isto se traduz em impactes 

positivos de razoável importância. 
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Na fase de exploração, os impactes expectáveis têm sobretudo, um carácter positivo, na medida em 

que contribuirão, directamente para uma melhoria das condições socio-económicas da região: 

• Para o concelho de Vila Franca de Xira e, mais localmente, para a freguesia de Sobralinho, o 

aparecimento do Centro Comercial Alverca constitui uma mais-valia, já que haverá um reforço 

da centralidade e um aumento da atractividade sobre o local e áreas adjacentes. 

• Para os consumidores representa não apenas uma diversificação da oferta em vários níveis 

de mercado, mas sobretudo o acesso fácil a um complexo comercial.  

• Para o mercado de emprego na região, a criação de postos de trabalho merece ser 

sublinhada. O emprego directo gerado será de 1179 trabalhadores. 

• O emprego indirecto resulta de actividades de suporte e serviços normalmente contratadas 

estima-se que será de 2100 trabalhadores. 

Da análise às condições de circulação, tendo em conta as alterações que constam da proposta de 

acessos ao empreendimento, prevê-se: 

• Uma melhoria das condições de circulação onde se actualmente se registam dificuldades e 

atrasos. 

• No que diz respeito à nova rotunda prevista para a EN10, localizada em frente ao 

empreendimento, verifica-se que globalmente responderá satisfatoriamente ao tráfego 

previsto. De referir que foram sugeridas melhorias adicionais à solução apresentada pela 

entidade responsável as quais serão alvo de análise mais profunda em fases posteriores de 

desenvolvimento do projecto, ainda que se tenham previsto desde já espaços de desafogo 

que garantem a sua implementação. 

 

Pelas razões acima referidas considera-se que o empreendimento em questão reúne condições 

favoráveis para que se possam concretizar, revelando-se, face ao exposto, de grande relevância a 

sua execução. No entanto deverão ser cumpridas as recomendações propostas ao nível do EIA, no 

sentido de evitar ou minimizar os impactes identificados. 

 

 

Lisboa, Agosto 2010 

 


