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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui um aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) elaborado para 

a ampliação da PROCTER & GAMBLE PORTO - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA (PROCTER & GAMBLE PORTO), e responde ao pedido de 

esclarecimento efectuado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

(CCDR-N) através do seu ofício referência 777/AIA/DAA Proc. 553333 ID 278738, de 24 de Outubro 

de 2012. 

Em resposta ao solicitado, esclarece-se que o projecto em estudo se encontra localizado na freguesia 

de Custóias e não de Guifões, conforme por lapso indicado no EIA. Esta divergência deve-se ao facto 

de o projecto se encontrar muito perto da fronteira entre as duas freguesias, mais concretamente na 

freguesia de Custóias a cerca de 100 metros da freguesia de Guifões (conforme se evidencia na 

Figura 1), e de no passado a empresa ter possuído um armazém na freguesia de Guifões, o que 

origina que, erradamente, continue por vezes a identificar a sua localização como pertencente à 

freguesia de Guifões. 

 

Legenda:  

Área em estudo 

Limites administrativos de freguesias 

Figura 1 – Localização do projecto (Fonte: Visualizador do Instituto Geográfico Português) 

 

Mais se esclarece que o referido lapso em nada coloca em causa o estudo realizado, uma vez que o 

mesmo foi realizado sobre a correcta localização geográfica da instalação, consistindo a alteração em 

causa apenas numa rectificação do enquadramento territorial administrativo do projecto. Não 

obstante, considera-se pertinente realizar algumas revisões ao EIA de forma a reflectir a alteração em 

causa, conforme apresentado nos capítulos seguintes. 

100 m 

N 
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2 REVISÕES AO RELATÓRIO SÍNTESE DO EIA 

2.1 ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

Na secção 3.1.1 do Relatório Síntese do EIA: 

1) Onde se lê: 

“A unidade industrial PROCTER & GAMBLE PORTO localiza-se na freguesia de Guifões, concelho de 

Matosinhos, distrito do Porto.” 

Deverá ler-se: 

“A unidade industrial PROCTER & GAMBLE PORTO localiza-se na freguesia de Custóias, concelho 

de Matosinhos, distrito do Porto.” 

 

2) Onde se lê: 

“A freguesia de Guifões localiza-se sensivelmente no centro do concelho, fazendo fronteira com as 

freguesias de Custóias, Senhora da Hora, Matosinhos, Leça da Paleira, e Santa Cruz do Bispo. 

O enquadramento territorial do projecto é apresentado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Enquadramento territorial do projecto”. 

 

Deverá ler-se: 

“A freguesia de Custóias localiza-se na fronteira dos concelhos de Matosinhos e da Maia. Faz fronteira 

com as freguesias de Santa Cruz do Bispo, Guifões, Senhora da Hora e Leça do Balio, pertencentes 

ao concelho de Matosinhos, e com a freguesia de Moreira, pertencente ao concelho da Maia.  

Legenda S/ escala 

   Área em estudo 
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O enquadramento territorial do projecto é apresentado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Enquadramento territorial do projecto”. 

2.2 PAISAGEM 

Na secção 4.5.2 do Relatório Síntese do EIA: 

1) Onde se lê: 

“O esforço de urbanização desenvolvido nos últimos anos na freguesia de Guifões teve expressão na 

modificação do uso do solo e consequente alteração das unidades de paisagem, podendo considerar-

se, na maior parte das vezes, um trabalho desprovido de cuidados paisagísticos.” 

Deverá ler-se: 

“O esforço de urbanização desenvolvido nos últimos anos na envolvente do projecto teve expressão 

na modificação do uso do solo e consequente alteração das unidades de paisagem, podendo 

considerar-se, na maior parte das vezes, um trabalho desprovido de cuidados paisagísticos.” 

2) Todas as restantes referências à freguesia de Guifões patentes na secção 4.5 do EIA deverão ser 

entendidas como referências à envolvente do projecto. Salienta-se que as duas freguesias 

apresentam características e tendências de desenvolvimento paisagísticas idênticas. 

2.3 PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO 

A pesquisa documental realizada no âmbito da caracterização da situação de referência do descritor 

Património Arquitectónico e Arqueológico realizada no EIA incidiu genericamente sobre o património 

localizado na freguesia de Guifões. Dado que o projecto se insere afinal na freguesia de Custóias, 

considerou-se pertinente proceder ao levantamento bibliográfico dos valores patrimoniais aí existentes 

(incluindo classificados ou em vias de classificação), os quais são apresentados na Tabela 1. 

Legenda S/ escala 

   Área em estudo 
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Tabela 1 – Complemento da pesquisa bibliográfica / documental realizada no âmbito da caracterização 

da situação de referência do descritor Património Arquitectónico e Arqueológico 

Designação do valor patrimonial Regime de protecção legal Distância (m) Incidência 

Custóias  CNS 3553 Indeterminada Indeterminado 

Ponte de Dom Goimil IIP 2000 Indirecta 

São Gens CNS 3152 Indeterminada Indeterminado 

São Mamede CNS 3885 Indeterminada Indeterminado 

 

Destes elementos destaca-se, pela potencial proximidade do projecto, o valor patrimonial designado 

como “Custóias”, que constitui uma Área de Potencial Arqueológico (APA), cujas características se 

detalham a seguir: 

 

01. Área de Potencial Arqueológico de Custóias 

Lugar Custóias 

Freguesia Custóias 

Concelho Matosinhos 

Coordenadas Geográficas WGS 84: 40º 11’ 46” N; 08º 39’ 00” W 

Tipologia   Vestígios diversos 

Cronologia  Indeterminado 

Estado de Conservação  Indeterminado 

Descrição 

No Monte de Custóias, designando também como S. Gens, os vestígios remontam à Pré-História. 

Refere-se a existência de um castro no antigo lugar de Matalto, nas proximidades da Trav.ª dos 

Cancelões e da Fonte do Cuco, que confronta com estes vestígios a sul. Neste raio de influência, os 

registos apontam para um velho caminho, romano, ou anterior, que saía do Castro do Monte 

Castelo e prosseguia em direcção ao Porto, passando pelo antigo lugar de Porto Mouro, cujo 

traçado deve assentar na Rua Cândido dos Reis. 

O monte de S. Gens ocupava uma extensão considerável, tendo como limites actuais: a nascente, a 

Rua da Fonte Velha; a sul, a Rua Nova de S. Gens; e a norte, o largo do Souto e a Rua Cândido 

dos Reis, que principia no Largo do Souto e termina na rua Salgado Zenha, nos limites do Lugar de 

Matalto e nas cercanias da Fonte do Cuco, como também o ribeiro de Porto Mouro.  

Os documentos medievais referem a existência de um monumento megalítico “mamoa”, numa leira, 

localizada entre a Rua do Porto Mouro e a Rua de Gatões. 

Bibliografia   SANTOS 1959; SILVA 2007. 1 

                                                        
1  SANTOS, J. N. (1959) A Torre de Linhares na época Romana. Ed. do Autor;  

   SILVA, A. C. F. (2007) A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal; C.M. Sanfins. 
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A Tabela 2 complementa a síntese da avaliação patrimonial realizada no âmbito do EIA 

(complementando a Tabela 29 do Relatório Síntese do EIA). 

 

Tabela 2 – Complemento à síntese de avaliação patrimonial realizada no EIA 

Avaliação (1) 

Identificação 
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Área de Potencial Arqueológico de Custóias E E RA E Q M A L M 

(1) Importância: Muito Elevada (ME) / Elevada (E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Representatividade: Muito Elevada (ME) / Elevada (E) / Média 
(M) / Reduzida (R) / Nula (N), Singularidade Único (U) / Raro (RA) / Regular (R) / Frequente (F) / Nula (N), Complementaridade: Muito Elevada (ME) / 
Elevada (E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Estado Conservação: Inalterado (I) / Pouco Alterado (P) / Alterado (A) / Quase Destruído (Q) / 
Destruído (D), Vulnerabilidade: Elevada (E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Grau de Protecção Legal: Nacional (N), Regional (R), Local (L), 
Adjacente (A), Reconhecimento Social e Científico: Reconhecido (R) / Local (L) / Desconhecido (D), Valor Patrimonial: Muito Elevado (ME) / Elevado (E) 
/ Médio (M) / Reduzido (R). 

 

Dado que o projecto em estudo não contempla implicações ao nível do solo, considera-se que o 

mesmo não representa qualquer impacte sobre a Área de Potencial Arqueológico de Custóias.  

2.4 SOCIO-ECONOMIA 

Na secção 4.8.6 do Relatório Síntese do EIA, onde se lê: 

“Ao nível das acessibilidades aéreas, o aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional de Sá 

Carneiro, localizado no Grande Porto (Maia), a cerca de 9 minutos e 6 km de Guifões, freguesia onde 

está sediada a PROCTER & GAMBLE PORTO.” 

Deverá ler-se: 

“Ao nível das acessibilidades aéreas, o aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional de Sá 

Carneiro, localizado no Grande Porto (Maia), a cerca de 6 km da PROCTER & GAMBLE PORTO.” 

2.5 OUTROS 

Ao longo de todo o Relatório Síntese do EIA, onde se refere que o projecto se insere na freguesia de 

Guifões deverá ler-se que o projecto se insere na freguesia de Custóias. 
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3 REVISÕES AO RESUMO NÃO TÉCNICO DO EIA 

O Resumo Não Técnico (RNT) do projecto “Ampliação da PROCTER & GAMBLE PORTO” 

reformulado tendo em conta as alterações efectuadas é apresentado como peça autónoma a este 

documento. 


