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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico elaborado no âmbito do Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) do projecto da Área de Acolhimento Empresarial e Logística “Cruz da Carreira” em 

Castelo de Paiva, que se encontra em fase de Projecto de Execução.  

Este resumo não técnico tem o objectivo de tornar acessível, ao público em geral, a informação relevante 

constante no EIA, pelo que nele se descreve de forma sucinta e coerente, numa linguagem e apresentação 

acessível à generalidade do público, as informações mais importantes que constam do Relatório Síntese, 

Anexos e Adenda ao EIA e ao referido projecto. 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é realizado com vista ao cumprimento do estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 7-D/2000, de 30 de 

Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de 

Abril e pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que o republica, rectificado pela Declaração de 

Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro.  

O Decreto-Lei n.º 197/2005 estabelece, na alínea a) do n.º 2 do anexo II, a obrigatoriedade de se proceder à 

avaliação de impacte ambiental para todas os “Projectos de loteamento e parques industriais” com uma área 

igual ou superior a 10 hectares. 

Neste estudo é feita uma descrição do projecto, da situação de referência e dos descritores (ou parâmetros 

ambientais) mais sensíveis bem como a respectiva análise de impactes. Apresentam-se também as medidas 

de gestão ambiental destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos esperados.   

O proponente do projecto é a Câmara Municipal de Castelo de Paiva. A entidade responsável pelo 

licenciamento é a Câmara Municipal de Castelo de Paiva. A Autoridade de AIA é a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN). 

2. EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE REALIZAÇÃO  

O EIA foi elaborado pela empresa GREENPLAN - PROJETOS E ESTUDOS PARA O AMBIENTE durante o período de 

Janeiro a Setembro de 2011.   

3. ANTECEDENTES DO PROJECTO 

O Projecto de Execução da Área de Acolhimento Empresarial de Cruz da Carreira (AAEL “Cruz da Carreira”) 

resulta do disposto no Plano Director Municipal de Castelo de Paiva (PDMCP), publicado da Resolução do 

Concelho de Ministros n.º 68/95, de 17 de Julho, alterado por deliberação de Assembleia Municipal de 

Castelo de Paiva, datada de 30 de Dezembro de 1998, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 115, de 

18 de Maio de 1999.  
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A Zona de Intervenção da AAEL “Cruz da Carreira”, com uma área total de 20,26 hectares, encontra-se na 

sua quase totalidade integrada na área industrial proposta no PDMCP, que tem uma área total de 18 

hectares e está totalmente incluída no interior da Unidade Operativa  de Planeamento e Gestão (UOPG n.º 

6). 

No dia 7 de Setembro de 2009 foi aprovado o edital com a deliberação da Câmara Municipal de Castelo de 

Paiva onde constam os Termos de Referência para a elaboração do Plano de Pormenor da Zona Industrial 

da Cruz da Carreira, e um período de participação preventiva de 30 dias.  

O Plano de Pormenor trata-se de um instrumento de Gestão Territorial, para uma área industrial localizada 

na zona da Cruz da Carreira, freguesia de Santa Maria de Sardoura, que pretendia potenciar o acolhimento 

industrial, comercial e serviços na zona central do concelho, que iria beneficiar da acessibilidade do futuro IC 

35. 

O estudo para o Plano de Pormenor foi elaborado nos termos do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro 

e teve parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte (CCDRN), tendo sido 

reconvertido em 2010, pelos mesmos autores, para projecto de loteamento da autoria do gabinete “Espaço 

Cidade”, na intenção da preparação de uma candidatura para a criação, no local, de uma Área de 

Acolhimento Empresarial e Logística. 

Neste novo estudo para o local procurou-se dar cumprimento às questões colocadas pela CCDRN, no 

sentido de se reduzirem os impactes relevantes apontados nas reuniões e no parecer da CCDRN sobre a 

versão anterior. 

4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO  

A Área de Acolhimento Empresarial e Logística “Cruz da Carreira” irá situar-se na localidade de Cruz da 

Carreira, pertencente à freguesia de Santa Maria de Sardoura, confrontando a sul com a freguesia de Real, 

ambas pertencentes ao concelho de Castelo de Paiva. O projecto confronta a oeste com o troço da estrada 

nacional desclassificada EN 222-1, estrada para S. Maria de Sardoura, com ligação á Estrada Nacional  EN 

224, e a nascente com a estrada nacional desclassificada EN 222 estrada para Nojões.  

Na Figura 1 é apresentado enquadramento do projecto a nível nacional, regional e local. 
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Figura 1 - Localização da Área de Acolhimento Empresarial e Logística “Cruz da Carreira” 
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A elaboração do Projecto de Execução da Área de Acolhimento Empresarial e Logística, tem por objectivos 

programáticos e como temática principal “energias, as máquinas e os veiculos eléctricos” e a componente 

tecnológica que os suporta. 

O objectivo programático pretende disponibilizar uma área destinada ao sector de apoio á criação de um 

cluster de industrias e negócios de veículos e máquinas eléctricas e de energias renováveis. 

A área de intervenção irá integrar os seguintes espaços e edificios: Edifício-Sede, destinado à instalação e 

acolhimento de serviços e empresas  de apoio à actividade empresarial;  Edifício Showroom, destinado a 

construção posterior para eventos, lote de transferência e logística, e 33 lotes para instalação de empresas, e 

ainda áreas destinadas a arrauamentos e  infra-estruturados,  que se apresentam na Figura 2. 

A área de loteamento é composta por edifícios de apoio e áreas de desenvolvimento, e as áreas destinadas 

a enquadramento paisagistico, com  uma rede exterior de vias e espaços verdes, que sustentam e suportam 

a área construída proposta, bem como área de equipamento destinadas ao suporte de actividade de 

manutenção como a recolha de resíduos recicláveis, Estação de tratamento de Águas Residuais. 

A área condomínial apresenta uma portaria para controle de acessos viários e teve em conta os acessos e 

vias, a delimitação física dos lotes, e a morfologia do terreno  integrada na área da operação de loteamento. 

As áreas ocupadas na fase de construção, comportam os 2 lotes destinados ao apoio logístico e empresarial 

do Parque Empresarial e os lotes destinados a infra-estruturas. 

Descrição dos Projectos Associados 

O projecto de Loteamento da Área de Acolhimento Empresarial e Logística, envolve os projectos das áreas 

de arruamentos/vias, Infra-estruturas de abastecimento de águas, infra-estruturas de drenagem de esgotos e 

drenagem de águas pluviais, infra-estruturas eléctricas e de iluminação pública, arranjos exteriores e 

integração paisagista. 

Cada uma destas áreas, é apresentada no projecto de loteamento, devidamente detalhadas e orçamentadas, 

de acordo com o programa base da AAEL “Cruz da Carreira”. 

Descrição do processo  

O projecto de Loteamento está integrado numa área de intervenção de 20,26 hectares, e está dimensionado 

de forma a comportar cerca de 32.785 m2 de área bruta de construção, a construir em 46.837 m2 de 

superfície de lotes. A totalidade dos lotes prevê uma capacidade no seu interior de, 388 veículos ligeiros e 

pesados. Prevê-se que os principais fluxos ocorram no arruamento A, que constitui a via principal e 

estruturante de todo o loteamento, e a partir da qual se apoiam os restantes acessos e funcionalidades. A 

entrada e saída na área do parque prevê o seu suporte na via existente, EN 222, tendo sido previsto um novo 

acesso que permite a ligação a nova área da AAEL “Cruz da Carreira”. 
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Acessos a criar ou a alterar.  

Prevê-se a criação do novo acesso á EN 222, com a respectiva criação de um nó de ligação, que está 

dimensionado de forma a constituir uma via de entroncamento, que possui os raios de curvatura necessários 

para o acesso a veículos pesados longos. 

Calendarização das fases do projecto (construção, funcionamento e desactivação).   

Para a concretização do projecto prevê-se que a fase de execução de infra-estruturas tenha a duração de 24 

meses, incluindo a escavação, modelação e contenção de taludes. A fase de construção inclui numa primeira 

fase a execução do Edifício-Sede, com uma área construída de 4580 m2 acima do solo, e com uma previsão 

de 12 meses de execução, e em fase posterior a construção do Edifício Showroom e do Parque de 

Transferência, estimada em 12 meses. 

Criação de postos de trabalho 

Estão previstos para a fase de operação a necessidade de preenchimento de 80 postos de trabalho. Na fase 

inicial de exploração está prevista a criação de 180 a 250 postos de trabalho, que irá aumentar no periodo de 

instalação de novas actividades. 

Utilização de recursos naturais, nomeadamente água, energia e outros 

A água a utilizar para consumo humano será da rede pública, fornecida pela empresa concessionária "Águas 

do Noroeste, SA", responsável pela distribuição em baixa no concelho. A água terá origem nas captações da 

empresa "Águas do Douro e Paiva, SA" empresa responsável pela captação e tratamento da água em alta. 

No Edifício-Sede da empresa gestora do parque empresarial, será executado um depósito para 

aproveitamento de águas pluviais para usos não domésticos. 

A proposta prevê o reforço e o aumento da capacidade instalada como é o caso da Rede Eléctrica, e prevê a 

reutilização de recursos como os provenientes de águas pluviais, através da retenção e captação das águas 

nos lotes construídos para posterior utilização na rega dos espaços verdes programados.  A recirculação de 

água de rede nos processos produtivos, deverá ter em conta que os equipamentos a instalar devem possuir 

mecanismos de optimização da utilização da água, considerando mecanismos de recirculação de água nos 

processos produtivos, nomeadamente através do reaproveitamento para o arrefecimento industrial, bem 

como a utilização da água resultante de condensados. 

Produção de efluentes.   

O que se refere á produção de efluentes líquidos, resíduos e emissões gasosas, prevê-se a minimização dos 

impactes, através da racionalização dos recursos disponíveis, bem como através da aplicação da lei. A rede 

de saneamento será ligada a uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR)  que ligará ao colector 

público existente na EN 222-1 (via desclassificada de rede rodoviária nacional) e antes do destino final será 

tratada novamente na ETAR a construir pela empresa concessionária SIMDOURO, SA. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA  

Neste ponto apresenta-se uma breve descrição do estado do local e dos parâmetros ambientais que poderão 

ser afectados pelo projecto, nomeadamente o clima, a geologia e hidrogeologia, o solo e uso do solo, as 

águas superficiais e a sua qualidade, os factores de qualidade do ambiente (qualidade do ar, ambiente 

sonoro e resíduos), a ecologia e a paisagem. Serão igualmente descritos os aspectos relativos à componente 

socioeconómica e de ocupação do território (ordenamento do território, património arqueológico e 

sócioeconomia). 

CLIMA 

A região apresenta uma forte influência atlântica, com elevada humidade relativa e uma relativamente baixa 

amplitude térmica, determinando um clima moderado e fresco. A precipitação anual é relativamente elevada 

(1355,8 mm em Sobrado de Paiva), existindo igualmente uma probabilidade elevada de ocorrência de 

chuvadas de grande intensidade. 

Analisando os valores de temperatura obtidos constata-se que a região em estudo apresenta um clima onde 

é evidente a influência atlântica, com uma baixa amplitude térmica anual (11,9 ºC). O Verão apresenta-se, no 

entanto, relativamente quente, com cerca de 57 dias com temperaturas máximas superiores a 25 ºC. No 

Inverno ocorrem cerca de 30 dias com temperaturas mínimas abaixo dos 0 ºC. 

o vento sopra com maior frequência do quadrante Sudoeste, correspondendo a 23,6% do total, seguindo-se 

os rumos Sudeste com 17,0% e Noroeste com 13,2%. Todos os restantes apresentam frequências mais 

baixas, o que denota uma distribuição bastante regular dos ventos em termos médios anuais.  

No que diz respeito à evaporação, com incidência nos meses mais quentes do ano, o valor na estação em 

estudo é elevado, com 971,5 mm anuais. 

Os valores de humidade enquadram-se na classe entre os 75% e os 80%. 

Os valores de ocorrência de nebulosidade na região são elevados, correspondendo a 145 dias no ano. 

A ocorrência de geada é significativa, com cerca de 64 dias por ano. 

GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

A onde se irá localizar a Área de Acolhimento Empresarial e Logística de Cruz da Carreira é essencialmente 

composta por xistos mosqueados. Na área envolvente ao futuro Parque Empresarial e a Nordeste de Castelo 

de Paiva, encontram-se ainda as corneanas pelíticas. Na proximidade da povoação de Carcavelos verifica-se 

a existência de filões de quartzo, embora em reduzido número.  

Do ponto de vista hidrogeológico, a área em estudo enquadra-se na categoria dos sistemas aquíferos não 

diferenciados do Maciço Antigo. Estes materiais apresentam uma reduzida aptidão hidrogeológica, sendo 

pobres em recursos hídricos subterrâneos. 
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A área do projecto insere-se numa região que é caracterizada pelo relevo, cobrindo uma área de encosta 

soalheira (exposição predominante a Sudeste), num cerro localizado entre as localidades de Carcavelos e 

Nojões. Atinge o seu ponto de maior altitude nos 239 m (cume do cerro), e o de menor nos 210 m. 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E QUALIDADE DA ÁGUA  

A área do Parque Empresarial encontra-se inserida na bacia hidrográfica do rio Douro,  entre as sub-bacia do 

rio Paiva e do Rio Arda. O rio Paiva foi considerado, ainda não há muitos anos, o rio menos poluído da 

Europa, e ainda hoje é local de desova da truta.  

De acordo com as características topográficas e morfológicas do território, a área do Parque Empresarial 

apresenta duas linhas de água de carácter efémero (existem apenas durante ou imediatamente após 

períodos de precipitação). Apenas se verificam pequenas linhas de água tributárias do Rio da Sardoura, a 

Nascente de Castelo de Paiva, e da Ribeira do Quintã a poente da área de estudo.  

SOLO E CAPACIDADE DE USO 

A área do futuro Parque Empresarial é dominada por Cambissolos Húmicos associados a Luvissolos 

(classificação FAO/UNESCO). Os Cambissolos Húmicos são solos relativamente pobres em nutrientes, com 

reduzida espessura, mas que, no entanto, apresentam um elevado teor em matéria orgânica, com uma 

aptidão florestal. Já os Luvissolos apresentam uma capacidade de uso mais elevada, embora ocupem uma 

área mais reduzida na área de intervenção. 

Em termos de ocupação do solo o Parque Empresarial será implantado em solos, cuja ocupação se 

caracteriza essencialmente pela dominância de povoamentos pouco densos de pinheiro e eucalipto com 

presença abundante de matos. Na área envolvente ocorrem áreas agrícolas, dominadas por vinha em 

sistema de condução moderno, não-tradicional, ladeadas por culturas arvenses, áreas urbanas e, a ocupar 

menos área, matos, pastagens abandonadas e solos sem vegetação ou improdutivos. 

QUALIDADE DO AR 

No que diz respeito à qualidade do ar, o concelho de Castelo de Paiva pertence à Zona Norte Litoral da Rede 

de Monitorização da Qualidade do Ar da Região Norte, que está abrangida pela Estação de Monitorização da 

Senhora do Minho, sendo boa a qualidade do ar no concelho. 

É um dos concelhos que emite menos poluentes atmosféricos, por ser um município onde predomina o uso 

agrícola, residencial e florestal, com uma forte tradição rural. 

Apenas muito recentemente surgiram novas unidades fabris nas áreas do calçado, têxtil, mobiliário, 

metalomecânica e mármores e granitos e apenas existem dois parques industriais situados no Sobrado 

(Zona Industrial de Felgueiras) e em Lavagueiras - Póvoa (Zona Industrial de Lavagueiras). 
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Quanto à presença de fontes móveis, as estradas são essencialmente de uso rural, pelo que a circulação 

automóvel nestas vias emite uma baixa concentração de poluentes atmosféricos, não influenciando 

significativamente a área em análise. 

Com a implementação do projecto prevê-se que os locais sensíveis (mais próximos e com presença humana) 

sejam as povoações que se encontram a Noroeste, Sudeste e Sudoeste. 

AMBIENTE SONORO 

Verificou-se que, actualmente e do ponto de vista acústico, o local em avaliação cumpre os limites definidos 

para zonas mistas, uma vez que os valores encontrados são inferiores aos limites  estabelecidos. 

GESTÃO DE RESÍDUOS 

O concelho de Castelo de Paiva encontra-se abrangido pelo Sistema Intermunicipal de Gestão de 

Resíduos Urbanos da Associação de Municípios do Vale do Sousa – Valsousa. Esta associação 

delegou a gestão do sistema na entidade AMBISOUSA - Empresa Intermunicipal de Tratamento e 

Gestão de Resíduos Sólidos, EIM. 

O Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos é constituído por dois aterros sanitários (Lustosa 

e Serra da Louzeira) que recebem os resíduos sólidos urbanos indiferenciados; duas estações de 

triagem (Lousada e Cristelo), onde são recolhidos os resíduos resultantes da recolha selectiva de 

toda a população, sendo posteriormente enviados para a reciclagem através da Sociedade Ponto 

Verde; duas estações de transferência (Cristelo e Penafiel); oito ecocentros e 577 ecopontos. 

A população de Castelo de Paiva é servida pelo Aterro Sanitário de Penafiel. Este aterro localiza-se 

na encosta de uma montanha em plena Serra da Boneca e ocupa uma área de deposição de cerca 

de 5,4 hectares, abrangendo as freguesias de Rio Mau e Sebolido do concelho de Penafiel. 

O município apresenta um ecocentro e também está dotado de ecopontos distribuídos pelas nove 

freguesias. 

Na área onde vai ser desenvolvido o Parque Empresarial, onde predomina o terreno florestal, não se 

verificaram áreas com depósito de resíduos sólidos ilegais. Apenas são visíveis alguns resíduos 

resultantes da actividade económica desenvolvida na área em estudo que se encontram 

indevidamente depositados e acondicionados dentro da propriedade privada de cada proprietário. 
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ECOLOGIA 

De uso essencialmente florestal, é possível verificar na área de implementação do projecto, a existência de 

árvores como o eucalipto, o pinheiro-bravo, o castanheiro, o carvalho-roble, o sobreiro, o amieiro-negro, ou 

mesmo o choupo. Destas espécies, a que apresenta maior interesse económico e para conservação é o 

sobreiro, sendo alvo de protecção legal.  

No estrato herbáceo pode ser observadas plantas como a campainha-branca, a dedaleira, o craveiro-do-

monte, feto-dos-montes, entre outras. 

Apesar de não se revelar um local de elevada variedade de espécies de animais, também devido ao facto de 

ser um espaço alterado, é possível encontrar diversas espécies de aves e de mamíferos. 

Assim, podem ser observadas aves como a carriça, o rouxinol-comum, o rabirruivo-comum, a toutinegra de 

barrete, o pardal-comum, a milheirinha, o chapim, a rola-turca, a rola-brava, o melro-preto, entre outras. 

No que se refere aos mamíferos existentes, ocorrem espécies com valor para conservação como a gineta e o 

toirão, mas também espécies cinegéticas como o coelho-europeu, a raposa e o javali. 

De destacar que a área do projecto não interfere com nenhuma área de interesse para a conservação de 

espécies e habitats, quer seja Área Protegida (AP), Sítio de Importância Comunitária (SIC), Zona de 

Protecção Especial (ZPE) ou Área Importante para Aves (IBA). 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Na área de intervenção identificaram-se as seguintes categorias de espaço: “áreas industriais propostas”, 

“áreas a consolidar”, “áreas florestais” e “áreas agrícolas complementares”. As primeiras duas – “áreas 

industriais propostas” e “áreas consolidadas” – correspondem a solo urbano. As segundas – “áreas florestais” 

e “áreas agrícolas complementares” – englobam-se na classe do solo rural. 

As áreas pertencentes a estas duas categorias de solo rural não serão ocupadas por unidades industriais, 

sendo apenas atravessadas pela via de acesso à AAEL. A operação de loteamento irá ocupar a área 

correspondente à categoria de espaço “áreas industriais propostas”, com excepção de cerca de 1,6% da área, 

correspondente ao acesso ao Parque Empresarial, que irá ocupar marginalmente áreas pertencentes à 

categoria de espaço “áreas florestais” e “área agrícola complementar”. 

Em termos de condicionantes, existem na área de intervenção duas linhas de água integrados na Reserva 

Ecológica Nacional (REN), não existindo áreas incluídas na Reserva Agrícola Nacional (RAN). Não se 

verificam, igualmente, quaisquer áreas sensíveis, nem directamente no local previsto para a implantação da 

AAEL “Cruz da Carreira” nem na sua envolvente. 
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PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO E ETNOGRÁFICO 

O Descritor Património do Estudo de Impacte Ambiental da Área de Acolhimento Empresarial e Logística 

“Cruz da Carreira” analisou a área de implantação física do projecto e uma envolvente directa de 100 m que 

se considerou ser a mais susceptível de vir a ser afectada pela construção do Parque Empresarial. 

O trabalho de campo permitiu a identificação de marcos de propriedade e um troço de muro, ocorrências 

integrantes do património etnográfico. 

SÓCIO-ECONOMIA 

O concelho de Castelo de Paiva encontra-se, no final da década, em situação de estagnação demográfica e 

apresenta um  envelhecimento populacional crescente e superior ao da região do Tâmega. No contexto da 

Região Norte e do País, o concelho de Castelo de Paiva apresenta, no entanto, uma situação demográfica 

bastante mais favorável. 

O desemprego na região Norte é dos mais altos do país, como resultado do agravamento observado no final 

da década e situava-se dois pontos e meio acima da média nacional no primeiro trimestre de 2010. 

A produção de riqueza medida pelo Produto Interno Bruto por habitante era, em 2008 na região do Tâmega, a 

mais baixa da região Norte, estando mais de metade da população empregada com actividade na indústria. 

A produtividade de todos os sectores de actividade na região do Tâmega é inferior às médias nacionais e da 

região Norte. 

PAISAGEM 

Procurou-se identificar no local valores paisagísticos, definidos como elementos culturais ou naturais do 

ambiente agradáveis para o observador. Neste sentido, não foram encontrada na área de implantação 

vegetação característica do local e que tivesse particular interesse estético, como sejam bosques de 

carvalho, sobrais, bosques ribeirinhos, sebes de pilriteiros e abrunheiros, ou prados e arrelvados 

espontâneos. O reduzido número de espécies características do local encontrando-se presente no sub-

coberto dos pinhais, sendo de referir a torga, o tojo, a urze e o feto. 

Também não foram identificadas práticas agrícolas tradicionais na área do projecto. Por outro lado, mais de 

metade do território envolvente ao projecto encontra-se ocupado por pinhais e eucaliptais. Existe, contudo, 

algum vinhedo de cultivo moderno em parcelas de média dimensão, a par de um grande número de courelas 

incultas ou em pousio prolongado. 

No que respeita a elementos construídos, apesar da abundância de edificação dispersa no território 

envolvente, não se encontrou, num raio de 500 m ao redor dos limites de implantação do projecto, nenhuma 

peça de arquitectura tradicional merecedora de especial atenção. Embora se encontrem diversos prédios de 

arquitectura monumental classificados como monumentos de interesse público pelo Instituto de Gestão do 

Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) no lugar do Sobrado, 2 km a leste da área de 
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implantação do projecto. Em Nojões encontra-se o Solar dos Aranhas, que apresenta valor arquitectónico. 

Dado o relevo que separa as localizações destes edifícios e a zona do projecto, é reduzido o impacto visual 

sobre as panorâmicas observadas a partir daqueles monumentos. 

O projecto do Parque Empresarial não afecta nenhum espaço público de lazer, já que não existem aí nem 

nas proximidades.  

TRÁFEGO E ACESSIBILIDADES 

No que diz respeito às acessibilidades e infraestruturas de transportes, o concelho de Castelo de Paiva tem 

enfrentado dificuldades resultantes da orografia local, mas tem superado a situação com investimentos nas 

ligações rodoviárias e portuárias, designadamente a execução da nova EN 222, com características de via 

rápida, a nova ponte do rio Douro, constituindo já um troço do IC 35. 

A Área de Acolhimento Empresarial e Logística pode usufruir do Porto comercial de Sardoura, que se localiza 

a cerca de 2,5 km do local,  e que está preparado para receber embarcações, nas eclusas do rio Douro. 

6. ANÁLISE DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

Relativamente aos impactes ambientais sobre o clima, estes são nulos, considerando quer as influências 

resultantes da remoção dos solos e vegetação, quer as alterações do relevo. 

No que respeita à geologia, as principais actividades susceptíveis de causar impactes sobre a geomorfologia 

são as terraplenagens efectuadas durante a modelação do terreno da área do loteamento, bem como as 

escavações necessárias para a fundação dos edifícios, implantação das redes de água, esgotos e 

electricidade. Estas escavações poderão provocar a erosão do solo. Propõe-se, para minimizar os impactes, 

que a terra viva proveniente da decapagem dos solos seja utilizada no recobrimento das áreas que sofreram 

movimentações de terras e não sejam ocupados, sendo de prever, em caso de excesso, a sua utilização na 

melhoria de outros solos. 

Quanto à hidrogeologia as obras de execução do Parque Empresarial irão provocar a impermeabilização 

dos terrenos, o que provocará a diminuição da área de recarga dos aquíferos locais. Existirá, igualmente, 

algum risco de contaminação e degradação das águas subterrâneas. No entanto, os impactes a considerar, 

de uma forma geral, apesar de negativos são pouco significativos. Contudo, desde que se cumpram as 

regras de segurança e as boas práticas ambientais, prevê-se que não ocorram impactes. 

No diz respeito aos recursos hídricos e qualidade da água, existe de risco de contaminação e degradação 

das águas superficiais, bem como alteração da rede de drenagem natural e aumento das escorrências 

superficiais em detrimento da infiltração. Existe, igualmente, o risco de extravasão marginal e erosão do leito 

e das margens. No entanto, os impactes que incidem directamente na área de implantação do projecto, de 

uma forma geral, apesar de negativos são pouco significativos. No entanto, desde que se cumpram as regras 

de segurança e as boas práticas ambientais, prevê-se que não ocorram impactes. 
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Durante a fase de construção irão ocorrer alterações permanentes no solo, directamente relacionadas com a 

escavação para implantação dos edifícios e com a impermeabilização do solo, correspondendo a um impacte 

negativo. Tendo em consideração o estado de alteração dos solos na zona de construção e de instalação do 

estaleiro, assim como o seu reduzido valor agrícola, estas perdas apresentam, no entanto, um significado 

reduzido. Na fase de desactivação também irão ocorrer impactes negativos no solo, apesar dos mesmos 

apresentarem uma magnitude substancialmente mais reduzida do que na fase de construção face à reduzida 

área com presença de solos. Estes impactes apesar de negativos serão temporários, terminando após o final 

desta fase. 

As alterações que se farão sentir na qualidade do ar serão resultado das acções da fase de construção e da 

desactivação como: demolições, movimentação de terras, circulação de veículos e máquinas e pavimentação 

dos locais de estacionamento e das vias de acesso. Prevendo-se o aumento das emissões de gases 

poluentes e de poeiras, mas apenas durante o decurso da intervenção. Quando o Parque Empresarial estiver 

em funcionamento, prevê-se que haja um aumento do tráfego rodoviário, provocando o aumento das 

emissões de gases poluentes. 

No que respeita ao ambiente sonoro, é de prever um aumento do ruído no local e na sua envolvência 

durante a fase de construção, em resultado das operações de demolição de todas as infra-estruturas e 

estruturas existentes, instalação, funcionamento e desactivação do estaleiro, desmatações e preparação dos 

terrenos, escavações, betonagens e movimentação de veículos, maquinaria e equipamentos afectos à obra. 

Embora este impacte seja negativo, é considerado pouco significativo devido à sua curta duração ou carácter 

temporário. Para tal, deverão ser cumpridas as medidas de minimização propostas. Durante a fase de 

exploração prevê-se que possa existir um impacte indirecto resultante da implementação das actividades 

industriais e das áreas previstas de apoio à gestão e áreas comerciais adjacentes. 

Os impactes resultantes da implementação do Parque Empresarial, no que respeita à gestão de resíduos, 

vão ocorrer na fase de construção e desactivação devido às acções de demolição, movimentação de terras, 

movimentação de máquinas, funcionamento do estaleiro e obras de construção de edifícios e infra-estruturas 

necessárias ao bom funcionamento do parque empresarial. São esperados impactes negativos como a 

contaminação do solo, água e ar, produção de resíduos (embalagens, restos de betão, tijolos, materiais 

cerâmicos, madeira, vidro, plásticos, alcatrão, material eléctrico) e despejo ilegal de resíduos. Na fase de 

exploração, os impactes negativos dependem das operações de gestão das diferentes actividades a instalar 

no parque empresarial.  

Para reduzir os impactes negativos é necessário cumprir a legislação em vigor, adoptar sistemas de gestão 

que permita a separação dos materiais a valorizar dos que são eliminados, fazer o armazenamento dos 

resíduos correctamente e caso seja necessário aplicar bacias de retenção para produtos perigosos ou outros 

materiais que possam contaminar o solo e água, seleccionar operadores legalizados para o transporte, 

armazenamento, tratamento, valorização ou eliminação e sensibilizar e informar os trabalhadores e utentes do 
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parque empresarial para a correcta utilização dos equipamentos de recolha de resíduos e procedimentos de 

gestão de resíduos. 

Os impactes esperados na ecologia serão causados pelas acções de desmatação, movimentação de terras 

e circulação de veículos durante a fase de construção. Deste modo, esperam-se os seguintes impactes: a 

destruição ou redução do coberto vegetal e degradação de habitats, criação de dificuldades para a 

regeneração natural das espécies vegetais e redução da resistência a doenças e pragas, atropelamento dos 

animais, assim como a morte directa dos animais em abrigo, perturbação visual e sonora e destruição e 

perturbação dos locais onde se encontram os animais. Na fase de exploração do projecto esperam-se 

impactes como o atropelamento de animais e perturbação visual e sonora. 

Na fase de desactivação esperam-se impactes positivos, por estar associada a esta fase a requalificação 

ambiental do local, em que se irá proceder à rearborização da área do projecto como forma de 

compensação. 

A este projecto estão associados impactes negativos de magnitude elevada sobre a paisagem, associados à 

destruição do coberto vegetal, remoção do solo, alteração do relevo. Estes são, no entanto, minimizáveis. 

Em termos de ordenamento do território, Constatou-se a não existência de impactes negativos resultantes 

deste empreendimento, na medida em que a sua construção não contraria as disposições regulamentares do 

PDM de Castelo de Paiva. Os impactes serão positivos, pois a intervenção proposta concretiza a vocação do 

espaço em causa para um uso industrial. 

Para o património arqueológico que, eventualmente, possa vir a ser detectado, considerou-se positiva a 

realização do projecto como facilitador do conhecimento de um possível património que de outra forma não 

será passível de vir a ser conhecido. Os marcos de propriedade e o troço de muro identificados são 

contributos para o estudo do tipo de propriedade existente no concelho. A estes elementos patrimoniais foi 

atribuído um reduzido valor patrimonial e dado que a realização do projecto implica a sua destruição física, 

são apresentadas medidas de minimização para a preservação da memória da informação por eles fornecida. 

Os principais impactes previsíveis na socioeconomia são os associados à criação de empregos directos e 

indirectos, quer temporariamente durante a fase de construção das infraestruturas, quer os mais 

permanentes, associados à exploração do parque e ao funcionamento das empresas que nele se instalem. 

Considera-se igualmente importante a contribuição sustentada da AAEL “Cruz da Carreira” para a 

manutenção e aumento da vitalidade das actividades económicas a nível local e regional. O Parque 

Empresarial poderá, igualmente, constituir um contributo positivo, por via da criação de empregos associada, 

para a fixação e rejuvenescimento da população local e para travar da tendência para o seu envelhecimento. 

A importância dos aspectos socioeconómicos positivos referidos, associados à implantação do Parque 

Empresarial, parecem resultar num balanço positivo para a população local, quando colocados face aos 

aspectos potencialmente negativos identificados e que resultarão essencialmente dos incómodos associados 

às obras de construção. 
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Em termos de tráfego e acessibilidades, haverá um aumento previsto de tráfego, com movimento 

significativo de veículos pesados e a movimentação de maquinaria associada, que poderá contribuir para o 

maior desgaste da pavimentação das vias. 

Este impacte irá ser sentido sobretudo no troço da via de acesso com cerca de 750 m até ao nó de Cruz de 

Carreira na EN 222, pelo que esta terá de ser repavimentada no final da execução e instalação da AAEL de 

Cruz de Carreira. 

Nas tabelas seguintes apresenta-se uma síntese dos principais impactes identificados para as fases de 

construção, exploração e desactivação (Tabelas 1 a 3) da AAEL “Cruz da Carreira”. Apresenta-se igualmente 

uma síntese das medidas de minimização dos impactes propostas (Tabela 4). 

Optou-se por organizar os impactes identificados nos sub-pontos anteriores bem como as respectivas 

medidas minimizadoras, segundo as componentes ambientais estudadas. 

Salienta-se que os impactes foram avaliados, tendo em atenção os critérios considerados mais importantes 

para a sua classificação, nomeadamente: 

Sinal (ou Natureza): Positivo 
Negativo 

Efeito: Directo 
Indirecto 

Probabilidade: Improvável / Pouco provável 
Provável 
Certo 

Duração: Temporário  
Permanente 

Magnitude: Reduzida  
Moderada 
Elevada 

Capacidade de minimização ou compensação: Minimizável 
Minimizável e compensável 
Não minimizável nem compensável 



 

EIA da Área de Acolhimento Empresarial e Logística “Cruz da Carreira” – Resumo Não Técnico 
18

 

Tabela 1 - Avaliação global dos impactes ambientais – Fases de Construção 

FACTORES AMBIENTAIS IMPACTES 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

Sinal Efeito Probabilidade Duração Magnitude 
Capacidade de 
minimização 

Clima Não se prevêem impactes Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

Geologia 

Destruição de áreas de interesse geológico Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

Terraplanagens Negativo Directo Certo Permanente Reduzida Minimizável 

Escavações para fundações de edifícios Negativo Directo Certo Permanente Reduzida Minimizável 

Escavações para implantação de rede de água/ esgotos/ 
electricidade 

Negativo Directo Certo Permanente Reduzida Minimizável 

Hidrogeologia 

Afectação das condições naturais de recarga, com um aumento 
médio de cerca de 15% da área de impermeabilização do solo e 

recarga dos lençóis freáticos; 

Compactação e impermeabilização dos terrenos que se 
reflectirá na diminuição da área de recarga dos níveis aquíferos 

locais; 

Risco de contaminação e degradação das águas subterrâneas; 

Negativo Directo Provável Temporário Reduzida Minimizável 

Recursos Hídricos Superficiais e 
Qualidade da Água 

Alteração de rede de drenagem natural; 

Risco de contaminação e degradação das águas superficiais; 

Aumento das escorrências superficiais em detrimento da 
infiltração. 

Negativo Directo Provável Temporário Reduzida Minimizável 

Risco de extravasão marginal e erosão do leito e das margens Negativo Directo Pouco provável Temporário  Reduzida Minimizável 
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FACTORES AMBIENTAIS IMPACTES 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

Sinal Efeito Probabilidade Duração Magnitude 
Capacidade 

de 
minimização 

Solo e Uso do solo 

Destruição dos solos em toda a área ocupada com as infra-
estruturas e equipamentos Negativo Directo Certo Permanente Moderada Minimizável 

Compactação e contaminação dos solos Negativo Directo Certo Temporário Moderada Minimizável 

Alteração dos usos actuais do solo Positivo Directo Certo Permanente Moderada Não aplicável 

Qualidade do ar 

Emissão de poeiras resultantes das operações e maquinaria 
afecta à obra de construção 

Negativo Directo Certo Temporário Moderada Minimizável 

Alteração da qualidade do ar devido a emissões de gases 
poluentes devido à circulação de veículos e equipamentos 

afectos à obra 
Negativo Directo Certo Temporário Moderada Minimizável 

Ambiente Sonoro 
Aumento dos níveis de ruído essencialmente devido à circulação 

de maquinaria e utilização de equipamentos 
Negativo Directo Certo Temporário Reduzida Minimizável 

Gestão de Resíduos 

Contaminação de solos, recursos hídricos e do ar Negativo Directo Certo Temporário Moderada Minimizável 

Produção de resíduos resultantes das acções de desmatação e 
limpeza do terreno, construção das infra-estruturas, 

funcionamento do estaleiro e das operações de máquinas e 
lavagens de betoneiras 

Negativo Directo Certo Temporário Moderada Minimizável 

Rejeição ilegal de resíduos sólidos Negativo Directo Certo Temporário Moderada Minimizável 

Flora, Vegetação e Habitats 

Destruição ou redução do coberto vegetal e degradação de 
habitats 

Negativo Directo Certo Permanente Reduzida Minimizável 

Criação de dificuldades para a regeneração natural das espécies 
vegetais e redução da imunidade a doenças e pragas 

Negativo Directo Certo Temporário Reduzida Minimizável 

Abate de sobreiros Negativo Directo Certo Temporário Reduzida Minimizável 
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FACTORES AMBIENTAIS IMPACTES 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

Sinal Efeito 
Probabilidad

e 
Duração Magnitude 

Capacidade de 
minimização 

Fauna 

Atropelamento da fauna Negativo Directo Certo Temporário Reduzida Minimizável 

Morte directa dos espécimes em abrigo Negativo Directo Certo Temporário Reduzida Minimizável 

Perturbação visual e sonora das diferentes espécies 
faunísticas 

Negativo Directo Certo Temporário Reduzida Minimizável 

Destruição e perturbação dos biótopos faunísticos Negativo Directo Certo Temporário Reduzida Minimizável 

Ordenamento do Território Alteração da ocupação do solo Positivo Directo Certo Permanente Moderada Não aplicável 

Património 

Sobreposição física do projecto sobre os elementos 
patrimoniais de n.º 1 a 10 

Negativo Directo Certo Permanente Elevada Compensável 

O Elemento Patrimonial n.º 11 - marco de Vila Verde - poderá 
ser afectado pela movimentação de maquinaria afecta à obra 

Negativo Indirecto Certo Temporário Elevado Minimizável 

Sócio-Economia 

Aumento da percepção de ruído, vibrações e partículas com 
degradação das condições de vida 

Negativo Directo Provável Temporário Elevada Parcial 

Criação de postos de trabalho Positivo 
Directo e 
Indirecto 

Certo Temporário Elevada Não se aplica 

Desenvolvimento demográfico Positivo 
Directo e 
indirecto 

Provável Temporário Moderada Não se aplica 

Paisagem 
Obliteração do coberto vegetal e alteração da morfologia do 

relevo 
Negativo Directo Certo Permanente Elevado Minimizável 

Tráfego e Acessibilidades Degradação da rede viária local Negativo Indirecto Provável Temporário Moderada Minimizável 
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Tabela 2 - Avaliação global dos impactes ambientais – Fase de Exploração 

FACTORES AMBIENTAIS IMPACTES 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

Sinal Efeito Probabilidade Duração Magnitude 
Capacidade de 
minimização 

Clima Não se prevêem impactes Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

Geologia 
Escavações para implantação/ remoção das fundações de 
edifícios com alterações na morfologia actual do terreno 

Negativo Directo Certo Permanente Reduzida Minimizável 

Hidrogeologia 

Afectação das condições naturais de recarga; 

Compactação e impermeabilização dos terrenos com diminuição 
da área de recarga dos aquíferos locais; 

Risco de contaminação e degradação das águas subterrâneas; 

Negativo Directo Provável Temporário Reduzida Minimizável 

Solos e Uso do Solo Manutenção dos espaços verdes Negativo Directo Pouco provável Temporário Reduzida Minimizável 

Recursos Hídricos Superficiais e 
Qualidade da Água 

Alteração de rede de drenagem natural; 

Risco de contaminação e degradação das águas superficiais; 

Aumento das escorrências superficiais em detrimento da 
infiltração. 

Negativo Directo Provável Temporário Reduzida Minimizável 

Qualidade do Ar 
Aumento das emissões de gases poluentes relacionadas com o 

aumento do tráfego rodoviário 
Negativo Indirecto Certo Permanente Reduzida Minimizável 

Ambiente Sonoro 

Emissão de ruído ambiente resultante das actividades inerentes 
à exploração 

Negativo Directo Provável Temporário Desconhecida Minimizável 

Emissão de ruído ambiente resultante do tráfego associado aos 
utilizadores do empreendimento 

Negativo Directo Certo Temporário Desconhecida Minimizável 
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FACTORES AMBIENTAIS IMPACTES 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

Sinal Efeito Probabilidade Duração Magnitude 
Capacidade de 
minimização 

Gestão de Resíduos 

Produção de resíduos resultantes das operações de gestão 
de cada infra-estrutura da AAEL “Cruz da Carreira” 

Negativo Directo Certo Permanente Reduzida Minimizável 

Rejeição ilegal de resíduos sólidos Negativo Directo Provável Temporário Moderada Minimizável 

Flora, Vegetação e Habitats 
Rearborização da área do projecto como forma de 

compensação 
Positivo Directo Certo Permanente Reduzido 

Minimizável e 
Compensável 

Fauna 

Atropelamento da fauna Negativo Directo Certo Permanente Reduzida Minimizável 

Perturbação visual e sonora das diferentes espécies 
faunísticas 

Negativo Directo Certo Permanente Reduzida Minimizável 

Ordenamento do Território Não se prevêem impactes Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

Património Não se prevêem impactes Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

Sócio-Economia 

 

Acréscimo da circulação rodoviária com degradação das 
condições de circulação  

Negativo Directo Provável Permanente Moderada Minimizável 

Crescimento Económico Positivo 
Directo e 
Indirecto 

Certo Permanente Elevada Não aplicável 

Criação e manutenção de postos de trabalho Positivo 
Directo e 
Indirecto 

Certo Permanente Elevada Não aplicável 

Crescimento e rejuvenescimento demográfico Positivo 
Directo e 
Indirecto 

Provável Permanente Elevada Não aplicável 
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FACTORES AMBIENTAIS IMPACTES 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

Sinal Efeito Probabilidade Duração Magnitude 
Capacidade de 
minimização 

Paisagem 

Visibilidade do projecto a partir de locais periféricos Negativo Directo Certo Permanente Reduzida Minimizável 

Visibilidade da paisagem a partir da área de implantação 
do projecto 

Positiva Directa Certa Permanente Moderada Não se aplica 

Características visuais do projecto em contraste com a 
paisagem envolvente 

Negativa Directa Provável Permanente Moderada Minimizável 

Tráfego e Acessibilidades Afectação das vias e redução do tempo de acesso Negativo Directo Certo Temporário Moderada Minimizável 
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Tabela 3 - Avaliação global dos impactes ambientais – Fase de Desactivação 

FACTORES 
AMBIENTAIS 

IMPACTES 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

Sinal Efeito Probabilidade Duração Magnitude 
Capacidade de 
minimização 

Clima Não se prevêem impactes Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

Geologia 

Destruição de áreas de interesse 
geológico 

Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

Terraplanagens Negativo Directo Certo Permanente Reduzida Minimizável 

Escavações para remoção de 
fundações de edifícios 

Negativo Directo Certo Permanente Reduzida Minimizável 

Escavações para remoção de rede de 
água/ esgotos/ electricidade 

Negativo Directo Certo Permanente Reduzida Minimizável 

Hidrogeologia 

Risco de contaminação e degradação 
das águas subterrâneas 

Negativo Directo Provável Temporário Reduzida Minimizável 

Aumento da recarga de água no solo Positivo Directo Provável Permanente Moderada Não se aplica 

Solo e Capacidade 
de Uso 

Destruição dos solos em toda a área 
ocupada com as infra-estruturas e 

equipamentos 
Negativo Directo Certo Permanente Reduzida Minimizável 

Compactação e contaminação dos 
solos 

Negativo Directo Certo Temporário Reduzida Minimizável 

Recursos Hídricos 
Superficiais e 

Qualidade da Água 

Risco de contaminação e degradação 
das águas superficiais 

Negativo Directo Pouco Provável Temporário Reduzida Nulo 

Alteração da rede de Drenagem 
Natural 

Negativo Directo Pouco Provável Temporário Reduzida Nulo 
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FACTORES 
AMBIENTAIS 

IMPACTES 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

Sinal Efeito Probabilidade Duração Magnitude 
Capacidade de 
minimização 

Qualidade do ar 

Emissão de poeiras resultantes das 
operações e maquinaria afecta à obra 

de desactivação 
Negativo Directo Certo Temporário Moderada Minimizável 

Alteração da qualidade do ar devido a 
emissões de gases poluentes devido 

à circulação de veículos e 
equipamentos 

Negativo Directo Certo Temporário Moderada Minimizável 

Ambiente Sonoro 

Aumento dos níveis de ruído 
essencialmente devido à circulação 

de maquinaria e utilização de 
equipamentos 

Negativo Directo Certo Temporário Reduzida Minimizável 

Gestão de 
Resíduos 

Contaminação de solos, recursos 
hídricos e do ar 

Negativo Directo Certo Temporário Moderada Minimizável 

Rejeição ilegal de resíduos sólidos Negativo Directo Certo Temporário Moderada Minimizável 

Ecologia Requalificação ambiental do local Positivo Directo Certo Permanente Elevada Não se aplica 

Ordenamento do 
Território 

Não se prevêem impactes Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

Património  Não se prevêem impactes Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

Sócio-Economia Empregabilidade local Negativo Directo Certo Permanente Moderado Não aplicável 
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FACTORES 
AMBIENTAIS 

IMPACTES 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

Sinal Efeito Probabilidade Duração Magnitude 
Capacidade de 
minimização 

Paisagem 

Densificação de usos para-urbanos Negativo Directo Improvável Permanente Elevada Minimizável 

Repristinação da paisagem Positivo Directo Improvável Permanente Elevada Não aplicável 

Tráfego e 
Acessibilidades 

Afectação das vias e redução do 
tempo de acesso 

Negativo Directo Provável Temporário Moderada Minimizável 
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Tabela 4 – Medidas de minimização preconizadas 

 

FACTORES 
AMBIENTAIS 

FASES MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Geologia e 
Hidrogeologia 

Construção/ 
Desactivação 

• Todas as operações relativas aos trabalhos de limpeza, desmatação e movimentação de terras deverão ser 
realizadas no mais curto espaço de tempo  e, de preferência, no período de época seca (Abril a Setembro – 
períodos de menor pluviosidade), sendo limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da 
obra, evitando que a acentuada compactação dos solos e o aumento da escorrência superficial conduzam a 
impactes significativos ao nível de erosão dos solos; 

• As terras não deverão ser depositadas em locais com risco de erosão, locais geomorfologicamente instáveis e 
solos cartografados como áreas de Reserva Agrícola Nacional ou Reserva Ecológica Nacional. Neste sentido, 
recomenda-se a deposição dos materiais escavados em zonas de anterior extracção, como pedreiras e 
areeiros desactivados, e/ou no âmbito da recuperação de áreas degradadas na envolvente do projecto, como 
terras de cobertura em aterros sanitários ou num vazadouro autorizado designadamente o vazadouro n.º 2 em 
Folgoso e o vazadouro n.º 5 no local de Rabuças; 

• No final das obras, e após a remoção do(s) estaleiro(s) de apoio à obra, as zonas mais compactadas com as 
obras, que se localizarem fora das áreas a intervencionar, deverão ser alvo de escarificação dos terrenos, de 
forma a assegurar, tanto quanto possível, o restabelecimento das condições naturais de infiltração. 

• Propõe-se que a terra viva proveniente da decapagem seja utilizada no recobrimento das áreas 

que sofreram movimentações de terras, sendo de prever, em caso de excesso, a sua utilização na 

melhoria de outros solos. 

Solos e Uso do 
Solo 

Construção/ 
Desactivação 

• A deposição temporária e reutilização na obra (para os arranjos exteriores) da terra vegetal mobilizada 
constitui um aspecto importante do projecto, uma vez que permite simultaneamente utilizar e valorizar os solos 
mobilizados e, por outro lado, evita a importação de solos do exterior. Deste modo, antes dos trabalhos de 
movimentação de terras, deve-se proceder à decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, 
para posterior reutilização em áreas afectadas pela obra. 

• De forma a evitar a erosão dos solos durante a fase de construção, normalmente sugere-se que os trabalhos 
de desmatação e decapagem dos solos ocorram faseadamente.  

• Limitar a circulação de maquinaria pesada às vias definidas para tal, de modo a evitar a compactação 
excessiva dos solos. 

• Os locais com frentes de construção e de apoio à obra, deverão ficar estritamente confinados à área definida 
em projecto, devendo ser totalmente proibido a utilização das áreas marginais. 

• As zonas necessárias à colocação temporária de terras de aterro devem ser alvo de medidas de recuperação, 
as quais passam igualmente pela reposição de novas camadas de solo de modo a compensar as manchas 
destruídas. 

• Uma vez finalizadas as obras, todas as instalações de apoio afectas ao estaleiro deverão ser desmanteladas, 
procedendo-se à reposição ou recuperação do solo na área de implantação do estaleiro e sua envolvente. 

• Deve-se assegurar que durante a fase de construção, todos os depósitos de combustíveis e lubrificantes 
assim como todas as áreas em que sejam manipulados, sejam impermeáveis e disponham de drenagem para 
tanques de retenção adequadamente dimensionados para poderem reter o volume máximo de líquido 
susceptível de ser derramado. Tais tanques devem ser concebidos de modo a possibilitar uma fácil e segura 
remoção dos líquidos que porventura para aí tenham afluído. 

• Deve-se proceder à impermeabilização do parque de máquinas de modo a evitar a contaminação dos solos 
com óleos e combustíveis. 

 
 
 
 

Recursos Hídricos 
Superficiais e 

Qualidade da Água 
 
 
 

 
 
 
 
 

Construção 
 
 
 
 

• Durante a fase de terraplenagens deverão ser adoptados cuidados especiais que minimizem a erosão do solo 

e a afectação das linhas de água próximas da área de implantação da AAEL “Cruz da Carreira”; 

• Restringir as acções de desmatação e decapagem dos solos à faixa estritamente necessária para a realização 

da obra, de modo a diminuir a quantidade de sólidos suspensos originados durante as várias operações e 

susceptíveis de serem arrastados e depositados nos cursos de água; 

• Deverão ser respeitadas as disposições legais para as infra-estruturas sanitárias provisórias (Decreto-Lei 

n.º155/95, de 1 de Julho), a instalar para serviço dos trabalhadores. No caso de serem instaladas infra-
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FACTORES 
AMBIENTAIS 

FASES MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 
Hídricos 

Superficiais e 
Qualidade da 
Água (cont.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construção 

estruturas amovíveis no estaleiro, os esgotos produzidos deverão ser devidamente armazenados no local, 

recolhidos e enviados para destino adequado por empresa licenciada para o efeito; 

• No que respeita à rede de drenagem de águas pluviais, devem ser adoptadas soluções ambientalmente 

aceites ao nível dos processos construtivos, como por exemplo: os colectores da rede não devem sair à 

superfície da linha de água e devem apresentar dispositivos que impeçam a erosão das margens; 

• O funcionamento do estaleiro deverá ser rigoroso, de forma a evitar derrames acidentais. No final, esta área 

deverá ser limpa dos materiais da obra e deverá ser efectuada uma escarificação ou gradagem, de modo a 

que os terrenos recuperem mais rapidamente as suas características naturais e que sejam restabelecidas as 

zonas de escoamento superficial e de infiltração; 

• Cumprir a legislação em vigor relativamente à descarga de águas residuais (designadamente, o Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 Agosto). O empreiteiro deverá responsabilizar-se pelo tratamento das águas residuais 

resultantes da lavagem da maquinaria de apoio à obra ou de quaisquer actividades de construção antes do 

respectivo lançamento no meio hídrico, caso estas não cumpram os valores regulamentados para os 

parâmetros de qualidade de águas residuais (nomeadamente a nível de partículas em suspensão e 

hidrocarbonetos). As águas residuais resultantes das instalações sanitárias amovíveis deverão ser recolhidas 

e tratadas adequadamente, evitando a sua descarga directa no solo e/ou cursos de água. 

• Prevenir a potencial contaminação do meio hídrico, não permitindo a descarga de poluentes (betumes, óleos, 

lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra) e colocando-os em 

contentores específicos, posteriormente, encaminhados para os destinos finais adequados, a definir após 

contactos com as entidades competentes; 

• As descargas a efectuar resultantes da limpeza das autobetoneiras, deverão ser realizadas em locais a indicar 

pelas entidades competentes na matéria, devendo ser o mais possível afastados de linhas de água. 

Consoante o local a considerar, poderá ser aconselhada a abertura de uma bacia de retenção, 

preferencialmente num local de passagem das autobetoneiras. A bacia de retenção deve ser provida de uma 

camada de brita no seu fundo, que ao fim de algumas lavagens deve ser retirada e substituída; 

• Deverá ser implementado um sistema de lavagem dos rodados de todos os veículos e de toda a maquinaria 

de apoio à obra à saída da área afecta à obra e antes da entrada na via pública, nomeadamente em dias 

chuvosos e propícios à acumulação de lamas nos mesmos; 

• As máquinas e viaturas de transporte afectas à obra deverão ser mantidas nas melhores condições de 

funcionamento, garantindo uma adequada manutenção dos mesmos em local apropriado e afastado das 

linhas de água. 

• De forma a prevenir a erosão do solo pelas águas pluviais serão implementadas caixas de queda de águas 

pluviais para dissipação de energia, zonas de quebra de energia na base dos taludes, valas ao longo do 

talude e enrocamento, revestimento arbustivo para reforço da consolidação dos solos. 

Exploração 

•••• As novas redes de saneamento serão suportadas pelos emissários existentes que fazem actualmente o 
reencaminhamento dos efluentes. Deste modo, as águas residuais devem apresentar qualidade compatível 
com o definido na legislação em vigor, para ligação ao colector municipal; 

•••• Deverá ser estabelecido um Plano de Emergência por parte do dono de obra e das entidades envolvidas na 
Protecção Civil, com definição de tarefas a executar em situações que se possam verificar derrames 
significativos de combustíveis ou óleos lubrificantes. 
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FACTORES 
AMBIENTAIS 

FASES MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 
 
 
 

 
 
Qualidade do Ar 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Construção/ 
Exploração/ 
Desactivação 

 
 
 

 

• Planear e colocar em prática um programa eficaz de humedecimento de solos descobertos e desmatados 
devido à movimentação de terras previstas, modelação de terreno ou construção de novas edificações, 
principalmente se os trabalhos forem desenvolvidos em época seca. 

• Proceder ao transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos adequados, 
com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

• Não proceder à queima de resíduos a céu aberto. 
• Planear e criar percursos pedonais e ciclovias que permitam a circulação de peões em segurança e afastados 
das vias de circulação de veículos. 

• Condicionar a circulação de veículos próximo das habitações e aplicar sinalização para manter o tráfego 
constante. 

• Aumentar a absorção da envolvente, através da criação de ecrãs arbóreos, com funções minimização de 
poeiras e outros poluentes atmosféricos. 

• Reduzir ao mínimo necessário o derrube de árvores. 

 
Ambiente 
Sonoro 

 

Construção/ 
Exploração/ 
Desactivação 

• Deverão ser implementados painéis delimitantes nas zonas da obra, onde sejam utilizados os equipamentos 
mais ruidosos. Pretende-se desta forma minimizar a emissão do ruído para o exterior.  

• Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído 
possível. 

• Presença, em obra, de equipamentos que apresentem exclusivamente homologação acústica,, e que estes se 
encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

• Restrição das operações mais ruidosas, na proximidade de habitações. E ao acontecerem, estas devem 
limitar-se ao período diurno e aos dias úteis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão de 
Resíduos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resíduos de Embalagens 

• Deverão ser separados as embalagens e materiais absorventes e filtrantes, consoante o uso e natureza dos 
produtos embalados, dos restantes resíduos sólidos urbanos, evitando assim a contaminação, e de forma a 
assegurar o destino final adequado. Caso exista contaminação com resíduos perigosos, o material deverá ter 
o mesmo destino que o material contaminante. 

• Os resíduos de embalagens não contaminados deverão ser separados de acordo com a tipologia de materiais 
que os constituem (metal e plásticos), devendo assim existir um parque coberto para o armazenamento 
temporário dos resíduos produzidos em obra, equipados com big bags, bidões metálicos e/ou de plástico 
devidamente identificados com tipo de resíduo que contêm. 

Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 
• Reutilização em obra dos solos e rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de 
actividades de construção, seja na obra de origem ou, em alternativa, a sua utilização noutra obra sujeita a 
licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras ou 
pedreiras, na cobertura de aterros ou, ainda, em local licenciado pela Câmara Municipal de Castelo de Paiva; 

• A necessidade de triagem de RCD, em obra ou em local afecto à mesma ou, na sua impossibilidade, em 
instalações de triagem e fragmentação de RCD, para o seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, 
para reciclagem ou por outras formas de valorização, em operador de gestão devidamente licenciado para o 
efeito; 

• A permissão de deposição de RCD em aterro, só poderá ser efectuada com triagem prévia; 

• Os RCD gerados na obra deverão ser recolhidos e transportados por operadores licenciados e acompanhados 
por uma guia de acompanhamento de resíduos. Independentemente de ser de um ou de mais produtores, 
numa única guia pode constar mais que um transporte, desde que sejam efectuados na mesma data e obra. O 
destinatário deve proceder à emissão do certificado de recepção de RCD e enviá-lo para o produtor no prazo 
de 30 dias. 

 
 
 
 

Construção/ 
Desactivação 
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FACTORES 
AMBIENTAIS 

FASES MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão de 
Resíduos 

(cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resíduos Equiparáveis a Urbanos 

• Deverá ser instalado um ecoponto no estaleiro pela Câmara Municipal de Castelo de Paiva. 
• Para os resíduos verdes que irão resultar da desmatação da área de intervenção, recomenda-se que estes 
permaneçam o mínimo de tempo possível no solo, devendo existir um local definido para o armazenamento, 
de forma a permitir a sua valorização e comercialização, sempre que possível e economicamente viável. 

Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico 

• Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos não deverão ser depositados juntamente com os 
resíduos sólidos urbanos indiferenciados.  

Medidas gerais  
Prever no Caderno de Encargos da Empreitada, cláusulas que obriguem o empreiteiro a cumprir a legislação em 
vigor, assim como um conjunto de boas práticas de gestão de resíduos nomeadamente: 

• Adopção de um sistema de gestão que permita opções de deposição selectiva dos materiais alvo que podem 
ser valorizados, ou dos resíduos perigosos especiais ou especiais, de acordo com a Lista Europeia de 
Resíduos dando-lhes o destino final adequado. 

• Definição de operações de armazenamento, em locais específicos adequados para todo o tipo de resíduos 
produzidos na área afecta à obra. Em suma, o parque de resíduos deverá contemplar as seguintes categorias 
de resíduos:  
- Plástico – filmes de plástico, embalagens de colas, embalagens de óleo lubrificante, embalagens de 

poliuretano, etc. 
- Papel e cartão – sacos de cimento, caixas de acessórios, etc. 
- Madeiras – paletes, cofragem, etc. 
- Metal – embalagens de sprays, embalagens de tintas e solventes, etc. 
- Material eléctrico – restos de cabos eléctricos. 
- Óleos usados. 
- Absorventes contaminados. 
- Inertes – que deverão ser separados de acordo com a sua caracterização. 
- Verdes. 

• Assegurar que os RCD são mantidos em obra o mínimo tempo possível, sendo que, no caso de resíduos 
perigosos, esse período não pode ser superior a três meses. 

• Deverão ainda existir, sempre que necessário, bacias de retenção de armazenamento de produtos perigosos 
e materiais susceptíveis de formar lixiviados e contaminar solos e linhas de água. 

• A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem 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, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. 
Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos. 

• Realizar as operações de manutenção de veículos e equipamentos afectos à obra em oficinas próprias, 
localizadas fora da área do projecto, de modo a prevenir eventuais derrames e a facilitar a gestão dos 
resíduos produzidos. 

• Após o término da obra, o empreiteiro deverá assegurar a remoção de todo o tipo de materiais residuais 
produzidos na área afecta à obra. 

• Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos 
na execução das obras relativamente às acções susceptíveis de causar impactes ambientais e às medidas de 
minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

• Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu 
armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afectadas pela obra. 

• A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades devem ser removidos e devidamente 
encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização. 

• Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em 
locais com características adequadas para depósito. 

• Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser 
armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 

Construção/ 
Desactivação 
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AMBIENTAIS 

FASES MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão de 
Resíduos 

(cont.) 
 

escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado. 

• Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua protecção com coberturas 
impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade. 

• O depósito de terras sobrantes deve excluir as seguintes áreas: Áreas do domínio hídrico; Áreas inundáveis; 
Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); Perímetros de protecção de 
captações; Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); 
Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; Outras 
áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros 
e/ou azinheiras; Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; Locais sensíveis do ponto de vista 
paisagístico; Áreas de ocupação agrícola; Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; Zonas de protecção 
do património. 

• A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá obrigatoriamente 
ser feita de forma a evitar a sua afectação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. 
Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a 
utilização e manutenção desses dispositivos adequados. 

• Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia. 
Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição 
de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração. 

• São proibidas queimas a céu aberto. 
• Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em 
contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem das 
fracções recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

• Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e 
estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

• Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e 
envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

• Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos 
estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. 
Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos 
trabalhos. 

• Encaminhar os resíduos produzidos para destino final adequado, privilegiando-se a valorização do resíduo em 
detrimento da sua eliminação. 

• Prever, na área afecta à obra, um ponto de descarga único para as águas residuais das betoneiras e remover 
totalmente o seu conteúdo, após as operações de betonagem. 

• Encaminhar os resíduos para destino final adequado antes da sua quantidade ultrapassar a capacidade de 
armazenamento temporário. 

Exploração 

• Implementar procedimentos que promovam a redução da produção de resíduos e a sua valorização, por 
reutilização ou reciclagem. Todos os resíduos que não possam ser valorizados, deverão ser encaminhados 
para destino final adequado, em função da sua tipologia e características. 

• Informação e sensibilização dos trabalhadores afectos à AAEL “Cruz da Carreira” e dos seus utentes para a 
correcta utilização dos equipamentos de recolha de resíduos e procedimentos de gestão de resíduos para 
cada tipo de resíduos. 

• Realização de compostagem dos resíduos verdes provenientes das operações de manutenção dos arranjos 
exteriores. 

 
 
 

Ecologia 
 

 
 

 
 
 

Construção/ 
Exploração 

 
 

• Reduzir a afectação das espécies florísticas com valor ecológico e económico (sobreiros), procurando integrá-
los em futuras áreas previstas para utilização colectiva, espaços verdes e equipamentos e logradouros de 
lotes industriais. 

• Planificar o abate das árvores para Setembro a Fevereiro, fora do período de reprodução da maioria da fauna 
vertebrada. 

• Colocar, preferencialmente, os estaleiros nas parcelas de terreno com reduzido valor ecológico (zonas de 

Construção/ 
Desactivação 
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FACTORES 
AMBIENTAIS 

FASES MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 
 
 
Ecologia (cont.) 
 

 
 
 

Construção/ 
Exploração 

pinheiro e eucalipto), minimizando a afectação de zonas com maior grau de naturalidade. 

• Aplicar caixas de ninho para passeriformes no sentido de minimizar a perda de biótopos de abrigo e 
nidificação para estas espécies. 

• Utilizar espécies autóctones na revegetação dos ecossistemas afectados e dos espaços verdes a construir. 
• Adoptar medidas de optimização de tráfego e de diminuição das emissões de ruído, optimizando a circulação 

dos equipamentos móveis no interior da área de exploração. 

• Controlar as populações de espécies exóticas como a mimosa, codeço-alto e a robinia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Património 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Construção 
 
 
 
 

 

• Para o Marco de Vila Verde 1 (Elemento Patrimonial n.º 11) preconiza-se a vedação do EP com fita de 
sinalização bicolor, e a sua separação física face à movimentação de pessoas e maquinaria e afecta à obra.  

• Para a preservação da memória do Elemento Patrimonial preconiza-se o seu levantamento topográfico, 
cartográfico e fotográfico, acompanhado de Memória Descritiva incluindo as técnicas de construção. 

• Para o Elemento Patrimonial n.º  5 (Muro de Carcavelos 1), apesar de não ser passível de destruição 
preconiza-se o seu Levantamento topográfico, cartográfico e fotográfico, acompanhado de Memória Descritiva 
com descrição do método construtivo. 

• Para todos os Elementos Patrimoniais identificados na área de estudo preconiza-se o levantamento 
topográfico, cartográfico e fotográfico, acompanhado de Memória Descritiva, para preservação da memória 
futura. Quatro dos marcos de propriedade identificados apresentam-se nos limites das actuais propriedades, 
correspondendo ao cadastro actual. Os restantes, ao não possuírem correspondência com o cadastro actual, 
materializam uma realidade diferente da divisão da propriedade existente na freguesia de Santa Maria de 
Sardoura, pelo que a preservação da sua memória se torna imperiosa. 

• Como Medida Ambiental de carácter geral, preconiza-se, o Acompanhamento Arqueológico sistemático e 
presencial através da presença de um Arqueólogo residente, por Frente de Obra, de todos os trabalhos que 
impliquem revolvimento de terras, nomeadamente: desmatação, escavação, terraplanagens, abertura de 
caminhos de acesso, construção de estaleiros, e depósito de solos, construção de infraestruturas, entre outros 
que possam afectar eventual património arqueológico enterrado. 

• O(s) Arqueólogo(s) residente(s) deverá estar presente em obra desde o início dos trabalhos de forma a poder 
acompanhar efectivamente todos os trabalhos de revolvimento de solos até à rocha de base. 

• O(s) Arqueólogo(s) residente(s) deverá efectuar Prospecção Arqueológica Sistemática após a desmatação em 
virtude de o coberto vegetal não ter possibilitado a sua realização, com a qualidade e o rigor que se impõem. 

• Competirá ao(s) Arqueólogo(s) adoptar as medidas adequadas que visem proteger e valorizar o património 
arqueológico que vier a ser identificado, em interligação com o IGESPAR, I.P., preconizar e justificar (técnica e 
financeiramente), aquelas que se venham a revelar necessárias em virtude do surgimento de novos dados no 
decurso da empreitada, nomeadamente, em tudo o que implique a realização de sondagens tendentes a 
avaliar o potencial interesse arqueológico de determinada(s) área(s) ou mesmo de escavações arqueológicas. 
Neste âmbito englobam-se, ainda, quaisquer outras intervenções que visem proteger e/ou valorizar elementos 
de reconhecido interesse patrimonial. 

 
Socioeconomia 

Construção 

• Privilegiar a mão-de-obra local, para os trabalhos temporários e permanentes da AAEL “Cruz da Carreira”. 
• A circulação de veículos inerentes ao projecto deverá respeitar as normas de segurança, entre as quais, a 

redução da velocidade de circulação junto das povoações. 

• Colocação de semáforos para controlar o trânsito pesado nas povoações. 

Exploração 

• Privilegiar a mão-de-obra local, para os trabalhos temporários e permanentes da AAEL “Cruz da Carreira”; 

• As empresas/indústrias a instalar no parque empresarial deverão implementar medidas de ecoeficiência 
energética recorrendo a fontes renováveis /alternativas de energia; 

• Promover a troca de conhecimentos entre os centros de saber (universidades instituições de investigação, 
entre outras) e as empresas; 

• Promover a gestão eco-sustentável dos espaços verdes existentes e dinamizar esses espaços com 
actividades culturais, permitindo assim a utilização comunitária do Parque Empresarial. 

 
 

Paisagem 
 
 

 

Construção/ 
Exploração 

 

• Estabelecer uma “solução de continuidade” no desenho urbano da “Rua A”, de modo a harmonizar o traçado 
informal do povoado de Cruz da Carreira com o traçado formal da AAEL “Cruz da Carreira”. 

• Assumir o Projecto como nova centralidade destes povoados, emprestando-lhes um elemento aglutinador da 
paisagem e das vivências. 
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FACTORES 
AMBIENTAIS 

FASES MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 
 

Paisagem (cont.) 

 

Construção/ 
Exploração 

• Assumir esta nova via como eixo secundário estruturante do local, dando-lhe o perfil e os arranjos 
paisagísticos adequados para tal função. 

• Rodear o edificado de cortinas arbóreas abundantes e de composição análoga à dos bosques autóctones da 
região. 

 
Tráfego 

Acessibilidades 

Construção 

• Durante as obras será necessário prever no projecto de estaleiro, um sistema de limpeza dos rodados dos 
veículos e das máquinas, para evitar que as lamas das obras de desaterro, se espalhem na via de acesso e 
reduzam a segurança. 

• No final das obras será necessária a repavimentação dos troços mais próximos da EN 222-1, devido a um 
provável desgaste na faixa de rodagem, e à necessidade de melhorar as condições para a segurança dos 
peões na via. 

Exploração/ 
Desactivação 

• Os impactes resultantes do aumento do tráfego serão minimizados aquando da continuação da execução da 
nova IC35, que permitirá uma boa ligação do loteamento à zona norte, tendo um eixo de ligação pela variante 
à EN 222 ao novo nó na A1 com a recentemente inaugurada A32, reforçando assim a acessibilidade a sul e 
poente ao loteamento do parque empresarial. 

 

7. PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO  

A monitorização dos efeitos de um determinado projecto, no ambiente, é da responsabilidade do proponente. 

Pretende-se assim acompanhar a evolução do estado do ambiente após a implementação do projecto. No 

caso específico da Área de Acolhimento Empresarial e Logística de Cruz da Carreira, é proposta a 

monitorização dos parâmetros:  ruído, gestão de resíduos, património, paisagem e tráfego e acessibilidades e 

recursos hídricos. 

Ruído 

A monitorização do ruído visa acompanhar a evolução do ambiente acústico nos locais do projecto, em 

questão, e avaliar o cumprimento das exigências regulamentares aplicáveis.  

Na fase de construção o período de monitorização será semestral, sendo que os trabalhos terão a duração 

de dois anos.  

Com os resultados desta monitorização pretende-se avaliar as alterações do ambiente acústico e a afectação 

das populações vizinhas, residentes, tal como, a eficácia das medidas de minimização do ruído, adoptadas 

para esta fase dos trabalhos.  

Durante a fase de exploração, é necessário que as empresas, que irão integrar a futura Área de Acolhimento 

Empresarial, realizarem uma campanha de monitorização anual, aquando da sua entrada em funcionamento 

ou sempre que haja uma alteração significativa nas respectivas infra-estruturas, de forma a cumprir com a 

legislação.  

Os resultados obtidos, em ambas as campanhas referidas, serão comparados com os dados obtidos na 

caracterização da situação de referência.  
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Gestão de Resíduos 

Para se proceder à minimização de impactes é necessário adoptar práticas ambientais eficazes que 

permitam reduzir as quantidades de resíduos sem tratamento e valorizar a maioria dos resíduos produzidos. 

A execução do Projecto será acompanhada por um Plano de Prevenção de Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição, que será executado pelo empreiteiro ou concessionário.  

O Plano de Prevenção de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) tem como objectivo 

Garantir uma adequada gestão dos resíduos de construção e demolição (RCD) produzidos durante a fase de 

construção da obra, cumprindo a legislação aplicável e adoptando as melhores boas práticas ambientais na 

sua gestão. 

Património 

A implementação da AAEL “Cruz da Carreira” implicará a presença efectiva de uma equipa de arqueologia, 

durante todas as acções que provoquem a alteração da topografia e intervenção no solo e subsolo. 

Paisagem 

A monitorização deste projecto, do ponto de vista dos impactes paisagísticos, deverá confrontar a proposta 

inicialmente projectada com a sua execução efectiva e respectivas medidas de minimização.  

A monitorização seguirá o processo de implementação no terreno, verificando a correcta concretização do 

desenho urbano e paisagístico segundo as recomendações do Estudo de Impacte Ambiental. Posteriormente 

deverão ser efectuadas monitorizações da qualidade da manutenção desses arranjos paisagísticos. 

Tráfego e Acessibilidades 

Deverá ser efectuada a verificação, com uma periodicidade de cinco anos, do tráfego existente e a 

adequabilidade do dimensionamento das vias existentes, em termos de largura e número de vias, sinalização 

existente e necessidade de implementar novas opções nos nós de ligação. 

Durante o processo de implementação no terreno, deve ser verificada a correcta concretização do desenho 

urbano e paisagístico segundo as recomendações já avançadas. 

Recursos Hidricos 

Deverá ser efectuada uma monitorização dos recursos hidricos e da qualidade da água, com uma 

periodicidade anual, através de análises  de amostras de colheitas de água, recolhidas dos furos executados 

para caracterização da situação de referência, no âmbito do Estudo Hidrogeológico. 
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8. CONCLUSÕES 

O presente EIA analisou os potenciais impactes, positivos e negativos, que serão gerados nas fases de 

construção, exploração e desactivação da Área de Acolhimento Empresarial e Logística de Cruz da Carreira. 

Esta análise permitiu a definição de medidas de minimização dos impactes negativos, bem como da 

monitorização de alguns aspectos mais importantes.  

Com base na análise realizada não se registam impactes negativos significativos que possam constituir 

obstáculo ao licenciamento do projecto. As acções decorrentes da execução do projecto não vão produzir, 

em termos ambientais, alterações negativas significativas no local, e corresponderão fundamentalmente a 

benefícios para a população e para a região. 

Os impactes negativos que irão ocorrer são pouco significativos, sendo, na sua maioria, de carácter 

temporário e circunscritos ao local afecto ao projecto. Por outro lado as características do projecto permitem 

que estes sejam fortemente compensados pelos impactes positivos gerados e com reflexo na fase de 

exploração.  

As medidas propostas para a minimização dos impactes negativos, são suficientes para salvaguardar a 

qualidade de vida e a qualidade ambiental da zona afectada pelo projecto, directa ou indirectamente. Com a 

aplicação das medidas de minimização propostas, os impactes ambientais identificados pelo estudo serão 

efectivamente minimizados. 

A atitude das populações locais é, em geral, bastante positiva à receptividade de projectos desta natureza, 

dada a importância que o sector empresarial poderá ter no rendimento das famílias e no desenvolvimento 

económico da região. A execução da AAEL “Cruz da Carreira” terá um forte contributo social e económico 

nas populações locais, e na região em geral, permitindo a estas, novas perspectivas de emprego. 

Mem Martins, Setembro de 2011 
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