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I. INTRODUÇÃO 

I.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E FASE DE DESENVOLVIMENTO DO MESMO 

O presente relatório constitui o Estudo de Impacte Ambiental do procedimento de Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA) do Projecto de Licenciamento do Loteamento Industrial do Parque de 
Negócios das Empresas Sonae (PNES), também designado por Business Park, localizado numa área 
de cerca de 23,4 ha no lugar de Espido, freguesias da Maia e Moreira, concelho da Maia. 

O Loteamento já se encontra construído quase na totalidade e o presente procedimento visa 
completar o processo de Licenciamento, de acordo com a legislação aplicável. 

O Projecto beneficia de um enquadramento estratégico, otimizado pelas vias envolventes de 
acesso privilegiado (EN13 e IC24/A41) que permitem uma ligação franca para Norte (IC1, A28, A3 
e A4) e para Sul (A29 e A1) potenciando as atividades existentes. Adicionalmente, a proximidade 
do aeroporto Francisco Sá Carneiro, contribuirá para reforçar a intenção do desenvolvimento do 
PNES atendendo à dominância operativa e logística atual e futura da infraestrutura aeroportuária.  

I.1.1. Identificação do proponente 

O Promotor deste projecto é o Fundo de Investimento Imobiliário Fechado IMOSEDE , com sede 

em Espido, Via Norte, 4470-177 Maia, com o telefone de contacto 229 487 522. 

I.1.2. Licenciamento 

A entidade licenciadora do Projecto em análise é a Câmara Municipal da Maia, onde se localiza o 
projecto. 

I.1.3. Enquadramento Legal 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 03 de Maio, com a redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 197/2005, de 08 de Novembro, os projetos que pela sua natureza, dimensão ou localização, 
sejam considerados suscetíveis de provocar incidências significativas no Ambiente, devem ser 
sujeitos a um processo prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), como formalidade 
essencial para a sua aprovação, por parte do Ministério da Tutela e do Membro do Governo 
responsável pela área do Ambiente.  

De acordo com a alínea a) do n.º10 do Anexo II do diploma supracitado, terão que ser sujeitos 
a AIA os “Projectos de loteamento e parques industriais” com área maior ou igual a 10 ha, sendo 
esta a situação que enquadra o Projecto no procedimento de AIA.  

A autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
(CCDRN). 
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I.2. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA GERAL DO ESTUDO 

I.2.1. Metodologia 

A metodologia adotada para a realização do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), na abordagem 
de cada uma das vertentes do meio ambiente em análise, foi organizada nas seguintes fases: 

1. Obtenção dos elementos relativos ao estado atual da qualidade do ambiente da área a afetar 
pelo PNES, de modo a garantir a caracterização da situação atual: 

 análise da bibliografia temática disponível e síntese dos aspetos mais relevantes com interesse para 

a avaliação dos impactes sobre o ambiente biofísico e sócio-económico; 

 análise da cartografia topográfica da área de estudo e fotografia aérea; 

 análise dos instrumentos de gestão territorial com jurisdição sobre a área de intervenção e 

envolvente próxima, tais como o Plano Diretor Municipal da Maia, o Plano de Bacia Hidrográfica do 

Rio Leça, entre outros; 

 contactos e análise de informação disponibilizada por entidades locais, regionais e nacionais 

nomeadamente Câmara Municipal, Instituto Nacional de Engenharia Tecnologia e Inovação, I.P. 

(INETI), Instituto da Água, Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Instituto de Gestão do 

Património Arquitetónico e Arqueológico (IGESPAR), e Instituto Nacional de Estatística (INE); 

 visitas e reconhecimentos de campo realizados na área de intervenção pelos especialistas envolvidos 

na elaboração do EIA, com expressão mais significativa para os domínios da Geologia e 

Geomorfologia, Solos e Ocupação dos Solos, Paisagem, Ambiente Sonoro, Património e Sócio-

economia; 

 reuniões de trabalho com os diferentes elementos da equipa técnica. 

2. Identificação, caracterização e avaliação dos potenciais impactes ambientais decorrentes da 
construção e exploração do loteamento empresarial bem como dos impactes cumulativos; 

3. Identificação dos potenciais riscos associados ao projecto;  

4. Proposta de medidas de minimização dos impactes negativos determinados pelo projecto e 
identificação de programas de monitorização para os fatores ambientais mais afetados pela 
instalação e exploração do loteamento industrial;  

5. Identificação das lacunas de conhecimento; 

6. Conclusões e recomendações. 

A metodologia específica adotada em cada descritor ambiental é identificada e descrita no 
respetivo descritor.  

I.2.2. Estrutura e organização do estudo 

O EIA foi desenvolvido de acordo com as orientações contidas na legislação específica em vigor, 
nomeadamente, o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações e republicação 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, e pela Portaria nº 330/2001, de 2 de 
Abril. 

O estudo foi organizado em 12 capítulos, incluindo esta introdução, na qual se procede à 
identificação do Projecto e do proponente, da entidade licenciadora e da equipa técnica responsável 
pela elaboração do EIA. 
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No capítulo II – procede-se à descrição do projecto, identificam-se os objetivos do projecto, 
a justificação da sua necessidade e a caracterização face às informações disponíveis em fase de 
projecto de execução, atribuindo uma incidência especial aos aspetos relacionados com potenciais 
interações no ambiente.  

No capítulo III. Caracterização do ambiente afetado pelo Projecto, descreve-se a situação 
ambiental atual da área em estudo, analisando as componentes ambientais mais suscetíveis de 
serem perturbadas pela exploração do loteamento empresarial, de acordo com o âmbito 
estabelecido.  

No capítulo IV é efetuada a avaliação da evolução do estado do ambiente sem o projecto, 
no qual se descreve um cenário previsível da evolução da situação atual na ausência de 
funcionamento do loteamento, ou seja, a alternativa zero, e que constitui a base para a avaliação 
de impactes. 

No capítulo V - Identificação e avaliação de impactes ambientais, identificam-se e 
avaliam-se os principais impactes negativos e positivos, decorrentes das fases de construção e 
exploração.  

No capítulo VI – Impactes Cumulativos, são identificados e caracterizados os impactes que 
possam resultar do funcionamento em simultâneo do Projecto em análise e de outros projetos 
existentes e previstos que existam na envolvente, 

No VII. é efetuada a Avaliação de Riscos, sendo analisados os riscos ambientais associados 
ao local de implantação do loteamento empresarial e à natureza dos projecto. São também 
propostas medidas para a prevenção de acidentes. 

No capítulo VIII. Proposta de Medidas de Minimização e/ou compensação dos Impactes 
Ambientais, identifica-se um conjunto de medidas que permitem enquadrar ambientalmente o 
projecto e, por outro lado, definem-se medidas de valorização para os impactes positivos gerados 
pelo mesmo.  

No capítulo IX. Programa de Monitorização Ambiental, são propostos os trabalhos de 
monitorização ambiental para o projecto em análise, nomeadamente nas componentes onde o 
acompanhamento é essencial para a adequada gestão ambiental do projecto e/ou para clarificar a 
eficácia de algumas das medidas minimizadoras propostas. 

No capítulo X. Identificação de Lacunas de Conhecimento, identificam-se as principais 
lacunas de informação que surgiram no decorrer do EIA, nomeadamente as que são relevantes 
para a gestão ambiental do Projecto, ou que permitirão clarificar a eficácia de uma medida de 
minimização identificada (e que deverão ser alvo de um programa de monitorização a propor). 

No capítulo XI. Considerações Finais, resumem-se as principais conclusões do estudo 
efetuado. 

No capítulo XII. Bibliografia é referenciada a bibliografia consultada no âmbito do presente 
estudo.  

O EIA é composto pelos seguintes elementos: 

 Relatório do EIA; 

 Anexos Técnicos (documentos complementares, anexos técnicos)  

 Resumo Não Técnico (RNT); 
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I.2.3. Definição do Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental 

Neste processo de AIA não foi elaborada uma Proposta de Definição do Âmbito formal, 
apresentando-se de seguida os fatores ambientais considerados relevantes. 

A definição do grau de profundidade da análise dos diferentes descritores depende das 
características gerais do projecto, da sensibilidade da área onde se vai desenvolver e, 
principalmente, da sua área de influência. Assim, e tendo em atenção quer as características do 
projecto, quer da área de implantação, os descritores selecionados como mais relevantes, para o 
presente estudo, foram os seguintes: 

 Clima: será efetuada a caracterização a nível regional dos parâmetros climáticos considerados 

fundamentais, tais como a temperatura, a precipitação e a humidade, e outros com carácter relevante 

através da análise das Normais Climatológicas representativas das condições climáticas da região.  

 Geomorfologia e geologia: serão analisadas as características topográficas, geológicas, 

geomorfológicas do local de implantação do projecto e envolvente. A análise será apoiada em 

informação geotécnica disponível, complementada por trabalhos de reconhecimento complementar. A 

informação devidamente enquadrada pela consulta da bibliografia existente, nomeadamente no que se 

refere a trabalhos desenvolvidos no local, em condições geológicas/geotécnicas correlacionáveis, 

permitirá elaborar um relatório que contemple os aspetos de índole geológica mais prementes para a 

avaliação ambiental. 

 Solos, uso e ocupação: será efetuada uma análise do tipo de solos e suas características, a partir da 

cartografia existente e de outros levantamentos efetuados no âmbito deste estudo, bem como avaliada a 

sua capacidade de uso. O levantamento de campo permitirá o reconhecimento geral da zona de 

intervenção, registando-se os tipos de usos, nomeadamente, agrícola, florestal, urbano, industrial, 

natural.  

 Recursos hídricos superficiais: será efetuada uma caracterização geral da bacia hidrográfica e dos 

recursos hídricos de superfície na envolvente da área de intervenção. A análise destes descritores inclui 

ainda a identificação dos principais usos da água e a caracterização geral dos principais problemas de 

qualidade da água nos meios recetores. 

 Hidrogeologia: será elaborada uma caracterização dos recursos hídricos subterrâneos, os sistemas 

aquíferos existentes, condições hidrogeológicas, a qualidade das águas, bem como os seus usos e 

suscetibilidade dos aquíferos à poluição. 

 Qualidade do Ar: será efetuada a uma campanha de monitorização da Qualidade do Ar. Será ainda 

aplicado um Modelo Gaussiano por forma a determinar a contribuição do acréscimo de tráfego na 

Qualidade do Ar junto dos recetores sensíveis mais próximos. 

 Paisagem: a análise da paisagem será efetuada com detalhe que permita minimizar os impactes do 

projecto sobre a paisagem do local, garantindo a sua valorização e proteção. Será efetuada a 

caracterização da estrutura da paisagem, análise da sua qualidade e capacidade absorção. Proceder-se-á 

à delimitação da área de influência visual do projecto (bacia visual), tendo por base a análise do mesmo, 

a rede viária existente e as principais linhas de relevo e a extensão da zona abrangida pelo 

empreendimento.  

 Património Cultural: arquitetónico e arqueológico: será recolhida e tratada informação sobre a 

área em estudo, obtida através de bibliografia especializada existente, prospeções e contactos 

estabelecidos com entidades vocacionadas para a defesa, estudo e conservação do património cultural. 

Será efetuada a identificação, caracterização e classificação dos elementos patrimoniais existentes no 

local, e envolvente próxima, que se considere que possam ser afetados pela implementação do 

empreendimento.  

 Ordenamento do Território: serão identificados os instrumentos de ordenamento do território em 

vigor, analisada a adequação do projecto face às figuras de ordenamento e às condicionantes de modo a 

ser possível quantificar áreas afetadas e verificar a sua compatibilidade com os referidos instrumentos. 

Far-se-á um levantamento das áreas, cuja utilização se encontre legalmente condicionada. 
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 Tráfego e Acessibilidades: serão identificadas as principais vias de tráfego que servem área, bem 

como o impacte do desenvolvimento deste projecto na rede viária. Esta tarefa inclui a estimativa do 

número de viagens que se espera venham a ser geradas pelo PNES, assim como o seu impacte nas vias. 

 Sócio-economia: a informação de base a utilizar para caracterização da situação atual será constituída 

pelos dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística, Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte e estudos locais e regionais específicos. Serão estudados com 

detalhe aspetos como a dinâmica demográfica, a distribuição e ocupação do espaço na zona de 

influência do projecto, bem como os equipamentos e espaços canais. Será elaborada a identificação 

administrativa e das povoações próximas do local de intervenção, e dos acessos que possam vir a ser 

utilizados durante as fases de construção e exploração do projecto. No que diz respeito à estrutura 

económica, será analisada a estrutura e evolução da população ativa, bem como a caracterização das 

atividades socioeconómicas da região e a distribuição populacional pelos sectores de atividade.  

 Ambiente Sonoro: o estudo realizado permite a caracterização da situação de referência incluindo uma 

caracterização do ambiente acústico da zona envolvente do empreendimento, obedecendo ao 

Regulamento Geral do Ruído (aprovado pelo Decreto Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro e alterações 

posteriores). Será caracterizado ao ambiente acústico de referência, com base na caracterização das 

principais fontes de ruído por medições acústicas de acordo com a Norma NP1730 e as recomendações 

do IPAC - Instituto Português de Acreditação. Para a situação de exploração do empreendimento, será 

efetuada a previsão das alterações ao estado atual do ambiente em termos de emissão de ruído, de 

modo a permitir avaliar os impactes gerados nos recetores sensíveis de interesse e prever eventuais 

medidas mitigadoras. 

 Resíduos: Face à natureza e extensão da obra será feita uma abordagem aos resíduos produzidos e dos 

processos de gestão a adotar em fase de construção e funcionamento. 

 

No âmbito do EIA não foram incluídos os fatores respeitantes aos recursos biológicos, 
nomeadamente os referentes à flora, fauna e ecossistemas uma vez que a área do loteamento se 
encontra praticamente desprovida de vegetação (com exceção dos elementos de integração 
paisagística), com elevado grau de artificialização com edifícios construídos, acessos pavimentados 
e áreas de estacionamento também pavimentadas. Considerou-se assim que a área referida 
apresenta um reduzido valor ecológico, não se esperando que decorram impactes sobre os fatores 
ambientais referidos quer na fase de construção (das áreas por ocupar) quer na fase de 
funcionamento.  

O EIA incidirá sobre a área do Loteamento a licenciar (ver Planta n.º1 do Anexo I do Volume de 
Anexos Técnicos), tendo ainda sido analisada a área envolvente delimitada pelas principais vias de 
tráfego (IC24, EN13 e Via Periférica proposta) por se considerar que é a área de influência do 
projecto. Para alguns descritores, como é o caso da Paisagem, Ambiente Sonoro e Qualidade do Ar 
foi necessário considerar uma área mais abrangente para ser possível identificar e caracterizar 
corretamente os impactes. 

I.3. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

O EIA foi realizado pela Ambisitus - projetos, gestão e avaliação ambiental, lda. 
envolvendo uma equipa de técnicos de várias especialidades, tendo a sua elaboração ocorrido de 
Outubro de 2011 a Maio de 2012. Para a sua concretização foram analisados vários elementos 
bibliográficos, informações cedidas por entidades públicas e privadas, levantamentos de campo 
efetuados na área de estudo e inquéritos às populações envolventes. A equipa técnica que elaborou 
o estudo consta dos técnicos listados no quadro apresentado em preâmbulo. 
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II. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

II.1. LOCALIZAÇÃO 

O projecto em análise localiza-se no lugar de Espido, freguesias de Moreira e Maia, no concelho 
da Maia como se pode ver na Figura II.2. 

II.1.1. Acessibilidades 

Ao nível das acessibilidades a área é servida por um conjunto de infraestruturas viárias que 
garantem o acesso rápido ao IC24/A41 que constitui a Circular Regional Exterior do Porto, via a 
partir da qual é garantido o acesso às principais ligações de autoestrada da região norte: A28 
(Viana do Castelo), A3 (Braga) e A42 (Paços de Ferreira e Felgueiras) e, a partir dessas, é 
facultada a ligação à A4 (Vila Real), à A1 (Lisboa). Para além destas vias, o IC24 assume também 
grande importância por fazer as ligações com as principais vias de penetração da cidade do Porto 
como sejam a EN13 e a EN14 (ver Figura II.2). 

A área do loteamento encontra-se delimitada por duas vias de grande tráfego: IC24/A41 a 
Norte e EN13 a Poente, estando prevista uma nova via de ligação que constituirá ao limite 
sudoeste. Esta via está prevista no PDM atual, como se pode ver no extrato seguinte relativo à 
Programação e Execução do PDM, onde é referida como Via Periférica (Figura II.1). 

 

Figura II.1 – Extrato da Planta de Execução e Financiamento do PDM em vigor 
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Figura II.2 – Localização ao nível nacional, regional e local da área de intervenção 
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II.1.2. Áreas Sensíveis  

De acordo com o previsto no Anexo II da Portaria 330/2001 de 2 de Abril, averiguou-se a 
existência de áreas sensíveis na área do Projeto ou na sua área de influência. As áreas sensíveis 
compreendem as Áreas Protegidas da Rede Nacional de Áreas Protegidas, as Áreas Classificadas 
que integram a Rede Natura 2000 e as áreas de proteção dos monumentos nacionais e dos imóveis 
de interesse público. 

A localização das áreas sensíveis mais próximas não implicará nenhum tipo de afetação 
resultante do Projecto, conforme se pode ver pelas Plantas n.º 2 e 3 do Anexo I do Volume de 
Anexos Técnicos. 

II.2. ANTECEDENTES DO PROJECTO 

O Loteamento em análise constitui uma pretensão cujo processo de licenciamento teve início no 
ano de 2000 com um Pedido de Informação Prévia (Processo n.º7206/00) à Câmara Municipal da 
Maia, sendo seguido por um pedido de licenciamento do loteamento em 2001 (Processo 
n.º6784/01). A operação de loteamento incide sobre terrenos de empresas do Grupo Sonae, 
nomeadamente as instalações da indústria de produção de painéis de aglomerados de madeira da 
Sonae Indústria de Revestimentos (SIR), SA, fábrica que se encontra em laboração desde a década 
de 60 do século passado e ainda o entreposto de distribuição do setor de retalho para as lojas 
Continente da região Norte. Em 2004 foi formulado um projecto de alteração ao loteamento a 
licenciar, dando resposta a algumas questões levantadas pelo Município e pelo Instituto das 
Estradas de Portugal (IEP). 

Desde essa altura foram sendo introduzidas diversas alterações ao Loteamento, ocorreram 
várias modificações de contexto (estrutura viária, procedimento de Revisão do PDM da Maia) e, 
atualmente, pretende-se concluir o processo, promovendo a Avaliação de Impacte Ambiental, 
legalmente requerida. 

Sobre a área inicialmente considerada, resulta agora uma área sobrante, para a qual existe a 
intenção de instalação de lotes de comércio, serviços e uma unidade hoteleira que corresponde, 
quase na totalidade, a um descampado onde, em 2007, foram removidos aterros para as obras do 
Aeroporto Francisco Sá Carneiro. No local existe apenas um poste de alta tensão, que se prevê seja 
reposicionado para uma zona exterior ao loteamento, estando esta situação a ser analisada 
conjuntamente com a entidade de tutela. O Proponente não possui ainda um horizonte temporal 
definido para a execução desta intenção. 

Para uma maior coerência da avaliação a efetuar, a execução das construções na área sobrante 
irá ser considerada ao nível dos impactes cumulativos, tendo sido desenvolvida uma planta de 
implantação indicativa que considera as capacidades de carga da área relativamente às 
construções de acordo com aquelas que são as intenções atuais do proponente. A Planta n.º1 
incluída no Anexo I dos Anexos Técnicos identifica o Loteamento em análise bem como as 
intenções para a área sobrante (apresentadas num tom mais esbatido). 

II.3. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O Projecto de Loteamento em análise integra uma área de indústria, serviços, armazenagem e 
logística que permitirá potenciar a localização estratégica destes terrenos na face de uma via 
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importante no acesso à cidade do Porto, na proximidade do aeroporto Francisco Sá Carneiro e com 
ligação às principais vias estruturantes da Região Norte, incluindo a ligação ao sul (Lisboa) pela A1. 

II.4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

II.4.1. Enquadramento 

A intenção de realizar o atual Loteamento resulta da perspetiva de aproveitamento das 
potencialidades da localização estratégica deste território. Fruto das diversas alterações ao projecto 
e alterações de contexto: mudanças na estrutura viária envolvente, revisão do Plano Diretor 
Municipal, entre outras, o processo de Licenciamento foi-se prolongando no tempo. Atualmente, o 
promotor pretende concluir o licenciamento do projecto de Loteamento, promovendo, nesse 
âmbito, o presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

O PNES constitui um loteamento empresarial existente, que se pretende licenciar e onde 
atualmente já funcionam várias empresas do Grupo Sonae, destacando-se a Holding MC (conjunto 
de empresas responsáveis pela distribuição da área de retalho) e a Sonae Indústria de 
Revestimentos, SA (fábrica de aglomerados de madeira).  

A descrição do projecto resulta das informações cedidas pelo proponente, nomeadamente do 
processo de licenciamento, complementada por visitas ao local. 

II.4.2. Uso atual do Solo 

Atualmente, a maioria da área do Projecto encontra-se ocupada por edifícios de indústria, 
armazenagem e serviços, com vias de circulação interior devidamente pavimentadas, 
estacionamentos, áreas verdes de enquadramento e áreas de utilização coletiva, correspondendo 
na Planta Síntese aos Lotes 1, 2 e 3 (Ver Planta n.º1 do Anexo I do Volume dos Anexos Técnicos).  

As empresas existentes empregam atualmente cerca de 2000 trabalhadores, funcionando 24h 
por dia, todos os dias do ano. 

 

 

Figura II.3 – Aspeto de um dos edifícios de armazenagem (Lote 2) e áreas verdes existentes (vista 
a partir da EN13) 

Na planta seguinte apresenta-se a ocupação atual dos lotes com identificação dos usos 
inerentes aos vários edifícios. 
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Figura II.4 – Layout geral do Loteamento – ocupação atual e proposta  

II.4.3. Lotes  

O Loteamento propõe 3 lotes (Lotes 1, 2 e 3), ocupados na sua maioria por construções 
existentes, sendo apenas propostos 3 edifícios novos: um edifício no Lote 1 e dois edifícios no Lote 
2, de acordo a Figura II.4 e Planta n.º1 do Anexo I do Volume de Anexos Técnicos, onde consta o 
respetivo quadro sinóptico. A área total do terreno sujeito a loteamento é de 234 098,52 m2.  

O Lote 1 corresponde às instalações de várias empresas do grupo, destacando-se a Sonae 
Indústria de Revestimentos, SA (SIR) sendo constituído por um conjunto de edifícios que 
incluem a fábrica de produção de aglomerados de madeira, edifícios de armazenagem, unidade de 
cogeração, edifícios de escritórios e arquivo central, escritórios da Sonae Capital, Sonae Sierra e 
Sonae Center. Este lote ocupa uma área total de 55 661 m2, correspondendo a cerca de 24% do 
total do terreno. Relativamente ao número de pisos, neste lote predomina a tipologia de rés-do-
chão mais um piso, sendo proposta a construção de um novo edifício do tipo rés-do-chão mais dez 
pisos. Este edifício será construído no local ocupado pela antiga ETAR, já desativada. No lote 1, 
apenas no edifício proposto estão previstos três pisos de cave destinados a estacionamentos, 
existindo mais duas áreas de estacionamento à superfície.  

Existe ainda um espaço considerável ocupado por um conjunto de estruturas industriais 
ultrapassadas e desativadas da SIR. O proponente tem intenções de aí constituir um núcleo de 
arqueologia industrial, eventualmente apoiado por elementos de informação/interpretação, 
perpetuando a memória do local.  
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Este lote é o único que inclui usos industriais, que correspondem às instalações da SIR, 
empresa licenciada no âmbito do Regime de Exercício da Atividade Industrial, incluindo-se no tipo 
2, relativo a empresas de menor grau e risco ambiental e média dimensão. Nesta empresa laboram 
atualmente 108 trabalhadores entre operadores e administrativos.  

A unidade de cogeração referida corresponde a uma central de cogeração em ciclo combinado 
com base em turbina a gás natural com 6,3 MW de capacidade elétrica instalada, que produz 
simultaneamente energia elétrica (para venda ao Sistema Elétrico Público ao abrigo da legislação 
em vigor) e energia térmica.  

O Lote 2 é ocupado por empresas da Holding Sonae MC responsáveis pela logística de 
distribuição do sector do retalho no Norte do país. O Lote 2 constitui o maior lote do loteamento 
ocupando uma área total de 136 138 m2 correspondendo a cerca de 58% do total do terreno. 

Este Lote inclui 4 edifícios dedicados principalmente à armazenagem, possuindo também 
escritórios, um edifício de apoio aos motoristas, uma área de pesagem, uma área de lavagem de 
viaturas, um posto de abastecimento de combustível, uma central de frio, o grupo gerador e o 
Posto de Transformação (PT). Um destes edifícios (escritórios), denominado Sonae Maia Business 
Center foi construído de raiz segundo critérios de sustentabilidade ambiental, sendo o primeiro 
edifício da Península Ibérica a obter a certificação LEED Gold e o primeiro a obter a certificação 
LEED em Portugal. A certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) é uma 
das certificações existentes concedidas para edifícios verdes (Green Buildings) atribuída pela ONG 
norte-americana USGBC (U. S. Green Building Council).  

A maioria dos edifícios do Lote 2 são constituídos pelo rés-do-chão, havendo um edifício (Sonae 
Maia Business Center) ocupado por escritórios da tipologia rés-do-chão mais cinco pisos. Neste lote 
existem ainda caves em três dos edifícios, servindo essencialmente para estacionamento (1749 
lugares de estacionamento em cave para ligeiros). O estacionamento dos pesados é feitos à 
superfície neste Lote correspondendo a cerca de 190 lugares. 

Refira-se ainda a cobertura verde de um dos edifícios de armazenagem localizado a sudeste no 
lote 2, com uma área de cerca de 22 000m2. 

 

Figura II.5 – Aspeto da cobertura verde existente num dos edifícios do Lote 2 

O Lote 3 é apenas ocupado por áreas verdes que contribuem para o enquadramento 
paisagístico do Loteamento e ainda por estacionamento, ocupando uma área de 8338 m2. 
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II.4.3.1. Abastecimento de água 

Atualmente, a água utilizada nos lotes existentes tem origens diferenciadas: captação de águas 
pluviais numa caixa existente na cave (piso -2) do edifício 2 do Lote 2, água subterrânea captada 
em dois poços existentes (devidamente licenciados), água da rede pública e água reutilizada em 
usos menos nobres (no edifício 4 de escritórios do Lote 2).  

As águas recolhidas nos poços e na caixa existente na cave são encaminhadas para um tanque 
onde são armazenadas e a partir do qual é feito o abastecimento à indústria e aos restantes 
edifícios do loteamento. 

A reutilização da água é conseguida através de um mecanismo de recolha existente num dos 
edifícios do Lote 2 (edifício 4 da Figura II.4), cuja construção obedeceu a requisitos de 
sustentabilidade ambiental elevados. O consumo de água no referido edifício é 40% inferior a um 
edifício convencional com o mesmo tipo de usos, quer seja pela utilização de equipamentos 
eficientes (torneiras, autoclismos de baixo fluxo), quer seja pela reutilização das águas dos 
lavatórios e chuveiros nos autoclismos e urinóis ou ainda pela reutilização da água das chuvas 
recolhida na cobertura e reutilizada na rega e lavagem de pavimentos.  

Os valores anuais dos consumos contabilizados de água apresentam-se no quadro seguinte, de 
acordo com os dados fornecidos pelo promotor: 

Quadro II.1 – Origem e quantidade da água consumida anualmente no Loteamento 

Origem da água Quantidade consumida (m3/ano) 

Águas pluviais e dos poços 15 000 

Rede Pública 45 000 

Total 60 000 

II.4.3.2. Utilização de Energia  

A energia utilizada atualmente distribui-se pelos dois lotes ocupados sendo consumida 
essencialmente no processo de fabricação dos aglomerados, na iluminação, no funcionamento dos 
equipamentos dos escritórios e armazéns e ainda na climatização dos edifícios. 

Para além da energia elétrica, há consumo de gás natural (para o funcionamento de um sistema 
de cogeração em ciclo combinado com base em turbina a gás natural) e energia térmica 
proveniente do processo de cogeração (que gera água quente e vapor). 

Os valores da energia consumida/produzida são os que se apresentam na tabela seguinte: 

Quadro II.2 – Energia consumida e produzida no Lote 1 

Fonte de Energia Consumo Anual  Destino Utilização 

Gás Natural 90 000 MWh Central de cogeração 

Produção de água quente sobreaquecida a 200ºC 
utilizada nas prensas da SIR – cerca de 12 
000Mwh/ano; 

Produção de energia para climatização dos edifícios 
(Lotes 1 e 2) – cerca de 12 000MWh/ano; 

Produção de vapor 5 bar/350 ºC – cerca de 18 000 
ton/ano - utilizado no Lote 2; 

Produção de 35 000MWh/ano de energia elétrica para 
vendida à rede. 

Eletricidade  

(rede pública) 
6 372MWh Lote 1 

Consumida em equipamentos, maquinaria, iluminação e 
funcionamento geral dos edifícios do Lote 1. 
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Fonte de Energia Consumo Anual  Destino Utilização 

Eletricidade  

(rede pública) 
7 212 MWh Lote 2 

Consumida em equipamentos, maquinaria, iluminação e 
funcionamento geral dos edifícios do Lote 2. 

II.4.3.3. Circulação e estacionamento 

Os acessos ao Loteamento são garantidos a partir da EN13, pela via coletora existente ou a 
partir da rotunda, a poente, e também a partir da Rua Conselheiro Costa Aroso, a norte, para toda 
a circulação de pesados gerada pelas empresas de distribuição. 

Futuramente, poderá ainda ser utilizada a Via Periférica, prevista para o limite sudeste da área 
e que fará a ligação entre a EN13 e a Rua Conselheiro Costa Aroso. Esta via encontra-se prevista 
no PDM, tendo já a ligação prevista na rotunda sul de acesso ao Loteamento existente. Apesar 
disto não existe um horizonte concreto para a sua execução. 

No âmbito do loteamento foi efetuada a articulação com as vias envolventes, encontrando a 
melhor solução para a circulação dos pesados que se faz praticamente toda pelo acesso norte. A 
partir da EN13 apenas circulam os pesados afectos às atividades da SIR, em número muito inferior 
aos afectos às atividades de distribuição do sector do retalho. 

Dentro da área a circulação é feita através das vias existentes. De acordo com as informações 
prestadas pelo proponente, a partir da portaria da Rua Conselheiro Costa Aroso apenas entram 
viaturas pesadas afetas às atividades de distribuição, sendo que por vezes se verifica a entrada e 
imediata saída de ligeiros para deixar e recolher passageiros. A circulação entre os lotes 1 e 2 
apenas é permitida a veículos de emergência. A entrada de ligeiros para o Lote 2 é feita a partir da 
rotunda da EN13, através de uma rampa de acesso aos estacionamentos em cave aí existentes. 

Ao nível dos estacionamentos, são previstos estacionamentos de utilização pública e privada. O 
quadro seguinte resume a situação geral dos estacionamentos: 

Estacionamentos N.º Lugares 

Pesados 190 

Ligeiros (à superfície) 225 

Ligeiros (em cave) 2011 

De referir ainda que o Grupo Sonae disponibiliza aos seus colaboradores um transporte coletivo 
com duas paragens principais coincidentes com paragens do Metro do Porto: Pedras Rubras e 
Forum Maia. Diariamente cerca de 50 funcionários utilizam este serviço que possui o seguinte 
horário: 

Quadro II.3 – Horário do transporte coletivo para e a partir do PNES 

Manhã Tarde 

Partida  Chegada Partida  Chegada 

Fórum Maia 07h30m 

PNES 

07h40m 

PNES 

17h10m Fórum Maia 17h20m 

Pedras Rubras 07h45m 07h50m 17h35m Pedras Rubras 17h40m 

Fórum Maia 08h00m 08h15m 17h45m Fórum Maia 17h55m 

Pedras Rubras 08h30m 08h35m 18h10m Pedras Rubras 18h15m 

Fórum Maia 08h45m 08h55m 18h20m Fórum Maia 18h30m 

    18h45m Pedras Rubras 18h45m 
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II.4.3.4. Integração Paisagística 

A integração paisagística proposta consistirá no reforço das áreas verdes já existentes e na 
execução de áreas verdes adjacentes aos edifícios a construir. 

São propostos alinhamentos arbóreos que acompanharam os arruamentos, nos locais onde o 
espaço o permite, enquadrando também as áreas de estacionamento propostas. 

O lote de entrada (lote 3) é ocupado por uma área verde de utilização coletiva, composta por 
conjuntos de oliveiras e atravessada por um percurso pedonal. O facto da maioria da área estar já 
construída não permite intervenções paisagísticas muito aprofundadas, embora esta seja uma das 
preocupações do proponente que progressivamente tem melhorado este aspeto dentro da área do 
Loteamento. 

Neste ponto há ainda a referir a cobertura verde existente no Lote 2 com uma área total de 
cerca de 22 000 m2. 

II.4.3.5. Infraestruturas 

A descrição das redes gerais de infraestruturas será efetuada de acordo com os projetos de 
especialidades desenvolvidos no âmbito do licenciamento, das quais se faz de seguida uma breve 
descrição (Plantas n.º 4, 5 e 6 do Anexo I do Volume de Anexos Técnicos). 

Rede de abastecimento de água 

Parte do abastecimento de água é efetuado a partir de duas derivações da conduta pública da 
rede de distribuição de água existente ao longo da EN13. A partir daqui a água é conduzida através 
de tubagem PEAD com 200 mm de diâmetro que distribui a água para os vários ramais existentes, 
constituindo uma rede periférica envolvendo os edifícios. As ligações são efetuadas através de 
válvulas de seccionamento, existindo ainda caixas de manobras que permitem a inserção do 
contador dos Serviços Municipalizados para contabilização dos consumos. 

Esta rede abastece também a rede de incêndios, constituída por 2 marcos de incêndio e 10 
bocas de incêndio tipo carretel auto-suportado, cobrindo toda a área do loteamento. 

Rede de drenagem das águas residuais 

O sistema de drenagem de águas residuais é um sistema do tipo separativo, constituído por 
duas redes coletoras distintas, uma destinada à drenagem de águas residuais domésticas e outra 
destinada à drenagem de águas pluviais. Cada uma destas redes é constituída por uma rede 
periférica envolvendo os edifícios. Dispondo as tubagens necessárias na envolvente, ficam 
minimizadas as futuras interferências ou cortes nas vias de circulação pedonal e viária e garante-se 
simultaneamente a proximidade suficiente para efetuar posteriormente qualquer ligação, de forma 
simples e extensão reduzida. 

Águas residuais domésticas 

A rede desenvolve-se a partir do arruamento que liga a Rua Conselheiro Costa Aroso em direção 
à EN13, onde liga ao coletor existente. A rede do loteamento é constituída por tubagem de PVC, 
com 200 mm de diâmetro. A rede pública possui 350 mm de diâmetro, funcionando por gravidade. 
A inserção dos ramais é efetuado por forquilhas simples. Em todas as mudanças de direção, de 
inclinação, de diâmetro e confluências estão implantadas câmaras de visita. 
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Águas residuais pluviais 

As águas pluviais são recolhidas ao longo dos diferentes lotes, através de câmaras e ramal de 
ligação, e restantes áreas tributárias, nomeadamente arruamentos e baias de estacionamento, até 
aos coletores e encaminhadas na direção da EN13, sendo descarregadas no Rio Leça. A área é 
atravessada por uma linha de água afluente do Rio Leça no sentido Nordeste-Sudoeste, que se 
encontra parcialmente entubada (canal) e para a qual são encaminhadas parte das águas pluviais 
recolhidas no loteamento. De referir que esta linha de água não possui carácter permanente 
apresentando-se como um talvegue de recolha de águas de escorrência, apesar de estar 
cartografada em Carta Militar; as restantes são encaminhadas para o coletor de águas residuais 
domésticas existente na EN13. Existe ainda um outro canal, com a direção aproximada NNE-SSO, 
que entronca no primeiro e que drena as águas provenientes de uma linha de água natural 
existente a Norte da A41/IC24. Nos pavimentos, de acordo com os perfis transversais dos 
arruamentos, foram colocados sumidouros para recolha e condução das águas superficiais. 

A rede executada é constituída por tubos e manilhas de betão hidráulico vibrado. As caixas de 
visita têm, nas caixas de ramal, paredes em alvenaria hidráulica de blocos de betão, e nas 
restantes caixas anéis pré-fabricados de betão. 

Rede de fornecimento de energia elétrica 

No projecto das instalações elétricas foram consideradas as seguintes instalações e 
equipamentos elétricos: infraestruturas de média tensão, rede de média tensão, postos de 
transformação e seccionamento público e infraestruturas de iluminação públicas. 

A alimentação de energia elétrica aos diferentes lotes é efetuada em Média Tensão ou Baixa 
Tensão, conforme as necessidades. A distribuição em Média Tensão é assegurada através de um 
posto de seccionamento e vários postos de transformação (PT), e uma rede de cabos. A 
distribuição da energia em Baixa Tensão é assegurada por um conjunto de Postos de 
Transformação. 

Os PT estão instalados em cabinas independentes destinadas unicamente a esse fim. Têm uma 
área destinada à Média Tensão, com celas metálicas pré-fabricadas compactas e espaço destinado 
aos Quadros Gerais de Baixa Tensão (QGBT). 

As canalizações de Média Tensão são constituídas por redes subterrâneas de condutores de 
cobre, entubados intercalados por caixas de visita. 

A rede de distribuição de Baixa Tensão é alimentada diretamente pelos QGBT. Estão instalados 
tubos nas travessias dos arruamentos e em todos os locais onde é necessário proteger os cabos. 

As caixas de visita são caixas de passagem das redes subterrâneas, e destinam-se a permitir o 
enfiamento e desenfiamento dos cabos entubados. Estas caixas serão pré-fabricadas com uma 
altura útil de 1,5 m. 

No que respeita à iluminação, o Projecto é dotado de instalação de iluminação pública nas vias 
principais, constituída colunas metálicas com 10 m de altura equipadas com lâmpadas de vapor de 
sódio de alta pressão de 150 W, distanciadas entre si cerca de 30 metros. 

Rede de telecomunicações 

As infraestruturas de telecomunicações são constituídas pelas redes de caixas e tubagens de 
distribuição para telecomunicações. 
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A rede de tubagem é constituída por tubos PAD 110 mm nas condutas principais e nas 
derivações para as entradas dos lotes.  

Rede de gás 

A rede de distribuição de gás natural, tem origem na entrada do Loteamento, junto à EN107, 
onde é feita a ligação à rede existente. A tubagem é enterrada passando junto aos pontos de 
entrada dos dois lotes. O extremo de cada uma das ramificações é dotado de uma caixa de visita 
munida de equipamentos que permitem efetuar a purga da instalação. 

Todas as válvulas da rede exterior são instaladas em caixas de visita para permitir a atuação 
sobre as mesmas. 

II.5. MATERIAIS E ENERGIA UTILIZADOS E PRODUZIDOS 

II.5.1. Fase de construção 

A fase de construção corresponderá à demolição das estruturas existentes correspondentes à 
ETAR para construção do edifício proposto no lote 1, implantação das redes de infraestruturas, 
construção dos edifícios referidos para os lotes 1 e 2 e arranjos paisagísticos finais. 

Nesta fase serão necessários os seguintes elementos: 

- Materiais de construção específicos (alvenaria, argamassas, elementos metálicos, elementos 
cerâmicos, tintas, entre outros );  

- Energia elétrica; 

- Combustíveis (gasolina e gasóleo); 

- Sementes; 

- Plantas; 

- Terra vegetal. 

II.5.2. Fase de funcionamento 

- Gasóleo; 

- Energia elétrica; 

- Gás natural; 

- Água; 

- Matérias primas para o processo produtivos dos aglomerados de madeira; 

- Bens resultantes da atividade industrial; 

- Fertilizantes e pesticidas. 
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II.6. MÃO-DE-OBRA, INVESTIMENTOS E RENDIMENTOS 

II.6.1. Mão-de-obra 

Para os trabalhos de construção dos edifícios propostos, estimou-se a necessidade de 20 
trabalhadores entre engenheiros, topógrafos, manobradores, soldadores, pedreiro se serventes. 

Atualmente, as empresas a funcionar dentro da área do Loteamento empregam cerca de 2000 
pessoas. 

De acordo com o proponente, não há previsões para o número de funcionários que serão 
necessários para as novas áreas propostas. 

II.6.2. Investimentos e Rendimentos Gerados 

No contexto atual, e considerando um salário médio mensal líquido por trabalhador de 741 
euros5, estimou-se uma massa salarial anual gerada pela área do loteamento de cerca de 20,7 
milhões de euros.  

Este valor poderá vir a ser incrementado em resultado da necessidade de mais mão-de-obra 
que irá ocupar as novas construções previstas. 

II.7. EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISÍVEIS 

II.7.1. Fase de construção 

Com base nas capacidades construtivas das áreas a construir, será feita uma estimativa dos 
efluentes, resíduos e emissões que se prevê que possam resultar dessa fase. 

Nesta fase prevê-se a instalação de um estaleiro da obra, embora não haja atualmente nenhum 
local definido para a instalação do mesmo. O estaleiro deverá ter uma área de parque de viaturas, 
parque de materiais e parque de resíduos. Poderá ainda ter uma área social (escritórios, sanitários 
e primeiros socorros). 

Efluentes líquidos 

Na fase de construção haverá a produção de águas residuais equivalentes a domésticas em 
resultado do funcionamento das instalações sanitárias do estaleiro da obra. Considerando uma 
média de 20 trabalhadores afectos à construção das infraestruturas e edifícios previstos no 
loteamento, prevê-se a produção de cerca de 0,8 m3 de efluente por dia. 

Quadro II.4 – Estimativa da produção de efluentes nas frentes de obra 

Número médio de 
trabalhadores 

Capitação 
(l/hab/dia) 

Fator de 
afluência 

Efluente produzido 

(m3/dia) 

20 50 0.80 0,8 

                                                
5 Valor referenciado para a Região Norte para 2011 pela CCDRN no “Relatório Trimestral – Norte conjuntura – 2º Trimestre de 
2011” 
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Com base em análises bibliográficas e por comparação com situações semelhantes, 
apresentam-se no quadro seguinte as principais características qualitativas, que se prevê que 
caracterizem o efluente residual produzido nos estaleiro e frentes de obra.  

Quadro II.5 – Caracterização qualitativa do efluente residual produzido nas instalações sanitárias, 
durante a fase de construção, estimativas 

Parâmetros Valores previstos 

Sólidos suspensos totais (mg/l) 80-150 

CBO (mg O2/l) 100-150 

CQO (mg O2/l) 200-300 

Azoto Amoniacal (mg N/l) 40-65 

Fósforo Total (mg P/l) 5-10 

Resíduos 

A produção de resíduos, nesta fase, resultará essencialmente da construção das infraestruturas 
e edifícios propostos no loteamento (Lotes 1 e 2), das atividades de limpeza do terreno (alguma 
vegetação rasteira existente) e inertes resultantes das escavações necessárias à implantação das 
infraestruturas. Durante a construção dos edifícios previstos serão produzidos resíduos associados 
aos processos construtivos e de demolição, nomeadamente restos de materiais, embalagens dos 
materiais entre outros.  

Como resultado das operações de remoção da vegetação e decapagem do terreno serão 
gerados os seguintes resíduos: 

 Resíduos compostáveis de desflorestação e desmatação de terrenos (Código LER 20 02 01); 

 Solos e rochas (LER 17 05 04). 

A utilização de maquinaria pesada, nomeadamente escavadoras e outros equipamentos de 
construção civil, vão originar um conjunto de resíduos associados a operações de manutenção e 
trasfega de combustíveis, na maioria dos casos com características perigosas. 

Os resíduos gerados nas operações atrás descritas serão: 

 Óleos usados (LER 13 02 05); 

 Materiais absorventes (desperdícios) contaminados com hidrocarbonetos (LER 15 02 02); 

 Embalagens de plástico e metal (LER 15 01 02 e LER 15 01 04); 

 Sucata diversa (LER 16 01 17 e 16 01 18). 

A construção do edifício proposto para o Lote 1 implicará a demolição da antiga ETAR existente 
no local, com produção de resíduos de construção e demolição (LER 17 01 07), madeiras (LER 
17 02 01), misturas de elementos metálicos (17 04 07) e resíduos de embalagens (LER 15 01 02, 
15 01 04). 

O empreiteiro geral deverá garantir o bom armazenamento e destino final dos resíduos 
produzidos. 

Emissões Gasosas 

As emissões gasosas, na fase de construção, resultarão essencialmente do funcionamento da 
maquinaria e veículos afectos à obra, sendo emitidos substâncias como monóxido de carbono (CO), 
dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx) e partículas finas (PM10). Adicionalmente, a acções 
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de escavação, movimentação de materiais e circulação de viaturas e máquinas contribuirão para 
um aumento das poeiras e partículas em suspensão. 

II.7.2. Fase de funcionamento 

Efluentes líquidos 

Na fase de funcionamento são produzidos efluentes residuais provenientes das várias empresas 
existentes e das que se venham a instalar no local.  

Atualmente, os efluentes produzidos na área (Lotes 1 e 2) são equivalentes a domésticos e são 
encaminhados para o coletor municipal e daí para a ETAR de Moreira, situada do outro lado da 
EN13. Não se conhecem as quantidades de efluentes produzidas. 

Para os edifícios propostos estimou-se a seguinte produção de efluentes, com base nas áreas 
afetas a cada função. Para este efeito consideraram-se equivalentes as áreas de serviços e 
armazenagem. 

Tipo de Ocupação Área (m2) Capitações* Taxa de Ocupação* N.º Hab. 
Equivalentes 

Volume Final (l/dia) 

Abastecimento Efluente** 

Armazenagem/logística (Lote 2)  12027 1l/m2.dia Área coberta - 12027 9621,6 

Serviços (Lote 1) 9561,6 50l/hab/dia 1hab.equivalente/10,0 m2 956,16 47808 38246,4 

Total 21 588,6 _ _ 4 317 59 835 47 868 

* Valor utilizado no dimensionamento das redes; 

** Considerando um fator de afluência de 0,8 

Assim, independentemente da tipologia de empresas a instalar, estas deverão demonstrar a 
compatibilidade dos seus efluentes para descarga na rede, integrando soluções de pré-tratamento 
sempre que necessário. Como se prevê essencialmente a instalação de atividades de serviços e 
armazenagem apenas deverá originar efluentes equiparados a domésticos. 

Resíduos  

Os resíduos produzidos nos novos edifícios propostos terão que ter o destino e tratamento 
adequado à sua tipologia. 

Na situação atual, os resíduos produzidos dentro do Loteamento são geridos por operadores 
devidamente licenciados para o efeito. As principais quantidades resultam da atividade da SIR 
(Lote 1) e do centro de logística e distribuição da área de retalho (Lote 2). 

Nas restantes áreas afetas ao funcionamento de empresas de serviços ou escritórios, os 
resíduos produzidos são essencialmente equiparados a urbanos (resultantes das cafetarias, 
sanitários e escritórios). 

Durante a fase de funcionamento pleno do Loteamento serão gerados resíduos de diferentes 
tipologias, nomeadamente resíduos sólidos urbanos ou equiparados, resíduos das atividades de 
manutenção dos espaços verdes e resíduos industriais resultantes das atividades da SIR. 

Os RSU produzidos poderão ser colocados em diferentes contentores, separados segundo as 
suas tipologias: 

 Papel e cartão (LER 20 02 01); 

 Vidro (LER 20 01 02); 
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 Plásticos (LER 20 01 39); 

 Metais (LER 20 01 40); 

 Pilhas e acumuladores (LER 20 01 34); 

 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas (LER 20 01 08). 

Serão ainda produzidos resíduos resultantes da manutenção dos espaços verdes - resíduos 
biodegradáveis de jardins e parques (LER 20 02 01). 

Emissões Gasosas 

As emissões gasosas do Loteamento têm a sua principal fonte no tráfego de ai circula 
atualmente. Os novos edifícios poderão gerar um aumento de tráfego, nomeadamente de ligeiros 
afectos ao Lote 1 e ligeiros e pesados afectos ao Lote 2. Este aumento de tráfego poderá originar 
um aumento das emissões dos poluentes atmosféricos associados ao tráfego automóvel, 
nomeadamente, monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx) e 
partículas finas (PM10). 

II.7.3. Fase de desativação 

Não há atualmente previsões para uma eventual desativação do Loteamento em análise. Assim, 
podemos apenas fazer uma estimativa qualitativa dos efluentes, resíduos e emissões para essa 
eventualidade, embora se considere que a evolução tecnológica e social que entretanto ocorra 
poderá tornar estas previsões completamente obsoletas. Por outro lado a desativação do 
loteamento poderá passar por um alteração dos usos existentes, pela remoção total das estruturas 
existentes com recuperação ambiental e paisagística da área ou pela simples cessação das 
atividades desenvolvidas.  

Neste momento o Promotor não consegue definir um horizonte de funcionamento deste 
projecto, situação cada vez mais difícil de determinar tendo em atenção a velocidade a que evolui e 
se altera a realidade dos mercados e dos países. 

Efluentes líquidos 

Na eventualidade da área ser totalmente desmantelada, os efluentes produzidos nesta fase 
resultarão apenas das instalações sanitárias do estaleiro da obra de desmantelamento. Em 
alternativa, a área poderá também passar a ter outra ocupação e nessa situação os efluentes 
produzidos resultarão da ocupação que for definida para o local. 

Resíduos 

De igual forma, caso a área venha a ser totalmente desmantelada haverá produção de resíduos 
de construção e demolição e uma grande quantidade de materiais que poderão ser encaminhados 
para reutilização ou reciclagem, mediante a sua tipologia.  

Caso a ocupação da área seja substituída por outra tipologia (por exemplo comércio ou 
habitação) os resíduos produzidos dependerão da mesma, não sendo possível estimar quantidades 
e tipologias com o mínimo de rigor. 

Emissões Gasosas 
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O desmantelamento total das estruturas e edificações da área originarão a produção de 
emissões resultantes dos equipamentos e veículos associados às operações de desmantelamento. 
Nesta situação é esperar a emissão de monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre (SO2), 
óxidos de azoto (NOx) e partículas finas (PM10). A demolição e remoção das estruturas e edifícios 
poderá conduzir a um aumento de poeiras e partículas.  

Estas estimativas estão, no entanto, condicionadas a um elevado grau de incerteza pois 
desconhece-se se a área irá alguma vez ser desativada, reconvertida para outros usos ou 
simplesmente deixe de ser utilizada. De igual forma, não é possível saber se a evolução tecnológica 
de equipamentos e veículos não originarão outro tipo de emissões diferentes das apontadas ou se 
originarão até algum tipo de emissão. 

II.7.4. Fontes de produção e níveis de ruído 

A principal fonte de ruído é o tráfego automóvel (ligeiros e pesados), o funcionamento da 
indústria de aglomerados e a central de cogeração existente no lote 1. 

II.8. PROJECTOS COMPLEMENTARES E SUBSIDIÁRIOS 

A concretização do Loteamento nas condições que foi descrito não implicará a realização de 
outros projetos que se considerem complementares ou subsidiários. 

II.9. ALTERNATIVAS DO PROJECTO 

Uma vez que a quase totalidade da capacidade construtiva dos lotes já se encontra 
concretizada, não se equacionaram alternativas de localização. 

Por outro lado, no âmbito da revisão do PDM, o Município considerou a existência deste 
empreendimento tendo perspetivado o desenvolvimento da área com a sua existência, não se 
considerando por isso a sua deslocalização. 
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III. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO 

III.1. CLIMA  

A caracterização climática da região foi efetuada com recurso a análise dos valores médios 
anuais dos parâmetros meteorológicos mais relevantes, por análise das Normais Climatológicas 
publicadas pelo Instituto de Meteorologia para a estação de Pedras Rubras (período 1951-1980), e 
obtenção dos respetivos índices climáticos. 

Abordaram-se alguns parâmetros bioclimáticos, recorrendo a índices utilizados neste tipo de 
caracterização. 

Sempre que se achou conveniente, complementou-se a informação recorrendo às informações 
do Atlas do Ambiente Digital. 

III.1.1. Enquadramento climático regional  

As condições meteorológicas do concelho da Maia, assim como de todo o país, caracterizam-se 
no Verão por temperaturas relativamente elevadas, vento seco e fraco e chuvas irregulares e 
escassas. No Inverno, quando as condições meteorológicas são influenciadas por sucessivas 
perturbações frontais vindas de Oeste, ocorrem períodos de precipitação abundante e temperaturas 
moderadas. Quando devido a um intenso arrefecimento do ar ao nível do solo se forma um 
anticiclone térmico sobre a Europa Ocidental e sobre o Atlântico, o clima é caracterizado por 
temperaturas baixas, em especial durante a noite, céu limpo, vento fraco e atmosfera seca. 

O clima de Portugal Continental, segundo a classificação de Koppen, divide-se em duas regiões: 
uma de clima temperado com Inverno chuvoso e Verão seco e quente (Csa) e outra de clima 
temperado com Inverno chuvoso e Verão seco e quente (Csb). 

 

Fonte: Instituto de Meteorologia, IP (www.meteo.pt) 

Figura.III.1 – Clima de Portugal segundo a classificação de Koppen 

De acordo com a classificação climática de Koppen o clima da região em estudo, é do tipo Csb, 
com o Verão quente e longo e o Inverno chuvoso. 
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III.1.1.1. Análise dos principais meteoros 

A análise dos principais meteoros, será feita com base nos valores médios das normais 

climatológicas para a estação climatológica de Pedras Rubras, registados pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia e Geofísica6. 

A estação de Pedras Rubras situa-se a cerca de 2200 m do local em estudo e na ausência de 

uma estação dentro da área em estudo, utilizar-se-ão os registos desta estação. 

Quadro.III.1 – Estação climatológica utilizada na análise climática 

Estação Latitude Longitude Altitude (m) Séries Climáticas 

Pedras Rubras 41º14’ 8º41’ 70m 1951-80 

A estação de Pedras Rubras localiza-se a uma altitude superior à da área de intervenção 

(aproximadamente 50 m) situando-se a 2,5 km a poente relativamente à área de estudo, mais 

próximo do mar, o que lhe confere um clima com características atlânticas ligeiramente mais 

acentuadas. 

III.1.1.2. Temperatura do Ar 

A temperatura média mensal registada na estação meteorológica de Pedras Rubras varia entre 

9,3 ºC em Janeiro e 18,4 ºC em Julho, sendo a média mensal anual de 13,8ºC.  

Nos meses de Agosto e Setembro ocorrem amplitudes térmicas superiores às dos restantes 

meses do ano. Nos meses de Novembro a Abril registaram-se frequentemente temperaturas 

mínimas inferiores a 0ºC o que evidencia a ocorrência de noites muito frias. 

Ao longo do ano a temperatura média aumenta gradualmente desde Janeiro até Agosto 

atingindo, nos meses de Verão, os valores mais elevados. A partir desta altura verifica-se uma 

diminuição gradual da temperatura média ocorrendo os valores mais baixos em Janeiro e 

Fevereiro.  
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Fonte: Elaboração própria a partir de elementos do Instituto de Meteorologia 

Figura III.2 – Valores médios mensais, médio das máximas, médio das mínimas, máximo e mínimo 
da temperatura do ar (ºC) na estação climatológica de Pedras Rubras 

III.1.1.3. Precipitação 

O quociente pluviométrico relaciona a distribuição da precipitação ao longo do ano, 

analisando a cota com que cada mês contribui, em média, para a precipitação total anual. Pela sua 

                                                
6 Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. 1990. Normais Climatológicas da Região de “Entre Douro e Minho” e “Beira 
Litoral”, correspondentes a 1951-1980. Fascículo XLIX. Volume 1 – 1ª Região. Lisboa 
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aplicação aos valores registados na estação de Pedras Rubras, verifica-se que os meses chuvosos 

se distribuem de Outubro a Março, Abril e Maio são meses considerados de transição, sendo os 

restantes classificados como secos, situação confirmada pela análise da Figura III.3. 

Ao longo do ano ocorrem episódios de elevada precipitação num período relativamente curto de 
tempo, que chega a ultrapassar os valores da média mensal, principalmente nos meses de Verão 
(entre Junho e Setembro), como se pode observar pela Figura III.3. Estas situações favorecem a 
erosão dos solos e o assoreamento das linhas de água. 

O valor anual da precipitação registada na estação de Pedras Rubras é de 1166,9 mm, 
relativamente à máxima diária registada foi no mês Junho com o valor de 113,5 mm.  
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Fonte: Elaboração própria a partir de elementos do Instituto de Meteorologia 

Figura III.3 – Valores médios mensais e máximos diários da precipitação na estação de Pedras 
Rubras 

III.1.1.4. Classificação climática 

Para a elaboração do diagrama ombrotérmico e cálculo do balanço hídrico, utilizaram-se 
igualmente os valores da estação de Pedras Rubras. 

Pela observação do gráfico ombrotérmico (Figura III.4) pode verificar-se que existe um “déficit 
hídrico” desde, sensivelmente, o final do mês de Junho até a inícios de Setembro. No entanto, 
embora este período corresponda à seca atmosférica, a escassez hídrica a nível da flora será 
desfasada aproximadamente duas semanas dada a capacidade de armazenamento de água pelos 
solos.  

Assim, um solo à capacidade de campo mantém disponibilidade hídrica durante algum tempo 
após a cessação (ou diminuição) de precipitação. Do mesmo modo, quando ocorrem as primeiras 
chuvas, a água não fica imediatamente disponível para as plantas, uma vez que o solo precisa de 
algum tempo para se restabelecer. 

Pela análise da mesma figura, pode observar-se que há mais humidade no semestre mais frio e 
que o período seco, em que a temperatura é superior ao dobro da precipitação, coincide com o 
mais quente, facto que dificulta o desenvolvimento do coberto vegetal uma vez que, quando a 
radiação solar é maior e as necessidades de água aumentam, se verifica maior escassez hídrica. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de elementos do Instituto de Meteorologia 

Figura III.4– Diagrama Ombrotérmico da estação meteorológica de Pedras Rubras 

 

O balanço hídrico, para a área em estudo, foi obtido através do Método de Thorntwaite-Matter 
a partir da série de valores disponível. O balanço hídrico foi calculado para a estação de Pedras 
Rubras, utilizando as normais climáticas publicadas pelo Instituto de Meteorologia registadas entre 
os anos de 1951 e 1980, considerando que a capacidade de água utilizável no solo é de 100 mm. 
Os resultados da aplicação do referido método são sintetizados no diagrama do Balanço Hídrico, na 
Figura III.5. 
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Figura III.5– Balanço hídrico sequencial para a estação de Pedras Rubras 

Analisando o diagrama do Balanço Hídrico verifica-se que, de meados de Outubro a meados de 
Maio, existe um excedente de água no solo não utilizado pela vegetação, uma vez que esta 
evapotranspira7 aquilo que realmente necessita. Entre meados de Setembro e meados de Maio as 
reservas do solo encontram-se cheias e a evapotranspiração é inferior à precipitação, favorecendo-
se assim a ocorrência de escoamento superficial e a recarga dos aquíferos. 

Na análise do gráfico verifica-se que ao longo do ano o mês que apresenta a evapotranspiração 
potencial mais elevada é em Julho, apresentando-se com o valor de 99,3 mm. O mês que tem um 
comportamento antagónico ao anterior é o mês de Janeiro, com 25,4. 

                                                
7 Evapotranspiração - conversão da água líquida do solo, da vegetação e de uma superfície líquida em vapor de água e sua 
transferência para a atmosfera. 
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Com a diminuição da precipitação em Maio começam a ser utilizadas as reservas do solo, que 
permitem que a evapotranspiração potencial (ETP)8 se aproxime da evapotranspiração real (ETR)9 
até meados de Junho. Nesta altura, as reservas de água no solo são esgotadas e, como a 
precipitação é escassa, assiste-se a um défice hídrico, com diminuição acentuada da 
evapotranspiração real relativamente à evapotranspiração potencial, ficando as necessidades 
hídricas comprometidas neste período.  

O deficit hídrico prolonga-se até meados de Outubro, o aumento da precipitação permite que se 
inicie a restituição das reservas do solo até Novembro, mês a partir do qual começa a haver 
excedente de água no solo.  

De acordo com o balanço hídrico efetuado a evapotranspiração real anual verificada na área de 
estudo atinge valores da ordem dos 578 mm, sendo a evapotranspiração potencial anual da ordem 
dos 708 mm. 

Aplicando a classificação climática de Thorntwaite foi possível obter alguns índices climáticos 
mensuráveis, apresentados no Quadro III.2. 

Quadro III.2 - Classificação climática segundo Thorntwaite, para a estação meteorológica de Pedras 
Rubras 

ÍNDICES CLIMÁTICOS CLASSIFICAÇÃO 

Índice hídrico (Ih) 76% B3 - Húmido 

Índice aridez (Ia) 18% s - Déficit hídrico moderado, no Verão 

ETP anual (mm) 708 B’1 - Mesotérmico 

Eficácia térmica na estação quente 40% a’ – nula ou pequena 

O índice de aridez denuncia uma escassez de água no Verão e um excedente de água no 
Inverno, ou seja, neste período a precipitação excede a evapotranspiração potencial e ultrapassa 
também a capacidade dos solos para a retenção de água. A classificação como clima húmido deve-
se à influência das massas de ar húmido do Oceano Atlântico. A eficácia térmica no Verão é 
pequena, uma vez que embora as temperaturas sejam elevadas as disponibilidades hídricas não 
permitem que a ETR iguale a ETP. 

 

Por fim, aborda-se ainda a classificação bioclimática, que reflete a distribuição da vegetação em 
função dos índices e parâmetros climáticos. A caracterização bioclimática deste território segue um 
processo sequencial com três passos fundamentais: 

 Determinação do macrobioclima; 

 Determinação do bioclima; 

 Determinação do andar bioclimático. 

Em Portugal estão representados dois macrobioclimas: Temperado e Mediterrânico. A área em 
questão considera-se integrada no macrobioclima Mediterrânico, pois possui um período de 
aridez igual ou superior a dois meses. Considera-se que um mês é árido quando o valor da 
precipitação mensal, em mm, é inferior ao dobro da temperatura média desse mês. Esta situação 
verifica-se nos meses de Julho e Agosto. 

                                                
8 Evapotranspiração Potencial (ETP) – quantidade de água que se perderia para atmosfera, pelo solo e pelas plantas, caso 
existisse água disponível, com o solo à capacidade de campo. Expressa-se em mm ou l/m2. 
9 Evapotranspiração Real (ETR) – quantidade de água que se perde para a atmosfera em função da humidade real. 
Expressa-se em mm ou l/m2. 
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Relativamente ao bioclima, este é determinado com base nos valores dos índices bioclimáticos: 
índice ombrotérmico (Io) e índice de continentalidade (Ic), integrando-se a zona em estudo no 
Bioclima Mediterrânico pluvi-estacional oceânico com continentalidade do tipo hiperoceânico 
e subtipo pouco hipoeroceânico. 

O andar bioclimático é definido a partir da intersecção de um termoclima e de um ombroclima, 
determinados, respectivamente, a partir do índice de termicidade (It) e do índice ombrotérmico 
anual (Io).  

O índice de continentalidade retrata a variação da temperatura ao longo do ano, avaliando 
os contrastes térmicos anuais. Assim, quanto maior for a amplitude térmica do local menor serão 
as influências atlânticas. O índice de continentalidade calculado para a estação de Pedras Rubras 
integra-se no tipo hiperoceânico subtipo pouco hiperoceânico, o que denota ainda algum efeito 
amenizador do clima proporcionado pelas influências atlânticas. 

O índice de termicidade pondera a intensidade do frio invernal e reflectindo o regime térmico 
geral do território, factor que condiciona o desenvolvimento vegetal, afectando consideravelmente 
o conforto climático da região. O índice de termicidade, determinado para os valores registados na 
estação de Pedras Rubras, integra-se no horizonte termoclimático Mesomediterrânico inferior, 
andar com temperaturas amenas a quentes. 

O índice ombrotérmico (Io) é o quociente entre a soma da precipitação média, em 
milímetros, dos meses cuja temperatura média é superior a zero graus centígrados (Pp) e a soma 
das temperaturas médias mensais superiores a zero graus centígrados, em décimas de grau (Tp. 
De acordo com este índice o ombrótipo da área em estudo é húmido inferior.\ 

Em termos bioclimáticos, temos os seguintes índices: 

Quadro III.3 - Classificação bioclimática para a estação de Pedras Rubras 

ÍNDICES BIOCLIMÁTICOS CLASSIFICAÇÃO 

Índice de continentalidade (Ic) 9.1 Hiperoceânico subtipo pouco hiperioceânico 

Índice de termicidade (It) 324 Mesomediterrâneo superior 

Índice ombrotérmico anual (Io) 7,0 Ombrotipo húmido inferior 

 

De acordo com a classificação climática de Rivas-Martinez (1987), a diferentes andares 
bioclimáticos correspondem diferentes tipos de vegetação natural. Note-se que são as baixas 
temperaturas que mais condicionam a aclimatização das plantas.  

III.1.1.5. Outros meteoros 

A quantidade de vapor de água depende da natureza da massa de ar, da velocidade com que 

esta se desloca e da existência de água no estado sólido ou líquido no local. A humidade relativa 

(HR) varia inversamente com a temperatura do ar, sendo máxima ao nascer do sol e mínima ao 

princípio da tarde. Este parâmetro afeta significativamente as plantas pois dele depende a abertura 

ou encerramento dos estomas, logo a taxa de respiração. 

A humidade relativa apresenta variações anuais, com é expectável durante o Inverno o ar 
apresenta-se mais húmido, os menores valores de humidade do ar na estação meteorológica de 
Pedras Rubras foram registados nos meses de Abril, Julho e Agosto (Figura III.6). A humidade 
relativa média anual, nesta estação, é de 91% às 6 horas, 72% às 12 horas e 77% às 18 horas. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de elementos do Instituto de Meteorologia 

Figura III.6 - Evolução anual da humidade relativa do ar na estação meteorológica de Pedras Rubras 

O nevoeiro surge de forma mais ou menos irregular na área sendo a sua frequência mais 

elevada nos meses de Verão (Julho a Setembro). A média de dias com nevoeiro, registada na 

estação meteorológica de Pedras Rubras, é de 67,9. 

O vento é um dos elementos mais influenciáveis pelas características locais (relevo, vegetação 

e presença de grandes massas de água), contribuindo de forma decisiva na definição de aspetos 

microclimáticos. De acordo com os valores médios anuais na estação meteorológica de Pedras 

Rubras a velocidade média anual do vento é de 13,0 km/h. Os ventos com maior velocidade 

ocorrem no rumo S (22,4 km/h), registando-se com maior frequência ventos dos quadrantes E e 

NW (ver Figura III.7). Ocorrem ainda períodos de calma10 mas pouco frequentes (5,9%). A 

velocidade média do vento varia entre 10,8 km/h, no mês de Setembro, e 15,2 km/h, no mês de 

Fevereiro. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de elementos do Instituto de Meteorologia 

Figura III.7 - Frequência e velocidade média do vento na estação climatológica de Pedras Rubras 

 

A geada forma-se quando se verificam episódios de céu limpo, ar calmo e a temperatura à 

superfície do solo é inferior a 0º C. De acordo com os dados disponíveis para a estação de Pedras 

Rubras, a formação de geada ocorre em média 4,1 dias por ano, entre os meses de Novembro e 

Abril, sendo que não é um fenómeno muito frequente. 

                                                
10 Períodos em que a velocidade do vento é inferior a 1,0 km/h. 
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III.2. GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA 

Na caracterização geomorfológica e geológica da área em estudo foram considerados os 

elementos seguidamente enumerados complementados com trabalhos de reconhecimento de 

campo. 

 Carta Geológica de Portugal, à escala 1/50 000, folha 9C (Porto); 

 Carta Hidrogeológica de Portugal, escala 1/200 000, Folha 1, e respetiva Notícia Explicativa, 

Instituto Geológico e Mineiro.1999. Lisboa 

 Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Leça INAG,2000; 

 Carta de Intensidades Sísmica (1901-1972) do Atlas do Ambiente; 

 Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes – Decreto-Lei n.º235/83 

de 31 de Maio. 

Geomorfologia 

A unidade geográfica do Norte Atlântico, onde se insere a área em estudo, é caracterizada por 
três elementos fundamentais: a hidrografia, o relevo e o litoral oceânico. 

Ao nível da hidrografia, a região em estudo enquadra-se na Bacia Hidrográfica do Rio Leça 
(BHRL), rio que tem a sua nascente em Monte Córdova, próximo de Santo Tirso desenvolvendo-se 
com a direção NE-SW. A BHRL encaixa-se entre as bacias de rios maiores, neste caso o Ave e o 
Douro. O Rio Leça desenvolve-se numa planície aluvial que se estende com regularidade até 
Ermesinde, assumindo características mais encaixadas a partir daqui até Leça do Balio, onde volta 
a alargar um pouco e assim permanece enquanto atravessa a mancha retalhada de 
metassedimentos, voltando a encaixar nos granitos até alargar já próximo da foz em Leça da 
Palmeira. 

A zona em estudo, situa-se numa área de vale, na margem direita do Rio Leça, sendo 
atravessada por uma linha de água afluente deste rio, que se encontra entubada dentro da área do 
Projecto. 

A altitude média da bacia do rio Leça é de 145 metros, sendo de referir que as áreas de altitude 
inferior a 200 m correspondem a cerca de 85% da área total da bacia. O sector mais elevado da 
bacia é o de montante, onde se atinge o máximo de 531 m.  

A plataforma onde se desenvolve o projecto corresponde a uma área baixa, onde as cotas vão 
diminuindo numa espécie de “anfiteatro” em direção ao Rio Leça em valores que variam entre os 
60 metros junto à EN107 e cerca de 40 metros junto à EN13. A partir da área em estudo até ao 
mar (cerca de 7 km) a altitude vai diminuindo progressivamente, caracterizando um relevo suave. 

Geologia  

De poente para nascente, o Concelho da Maia, localiza-se sobre formações geológicas arenosas 
que abrangem a área de Pedras Rubras, mescladas de gneisses, as quais passam a ser dominantes 
a partir de uma linha que liga Santa Cruz do Bispo a Casal de S.to António (ver Figura III.21).  

Por sua vez, os gneisses estendem-se desde esse limite até uma outra fronteira entre Monte do 
Viso e Monte das Cruzes, infletindo depois para sul em direção a Lamas. 
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A partir deste limite, para nascente, dominam os granitos que vão até ao nítido recorte de S. 
Romão do Coronado para Folgosa, onde começam os xistos e grauvaques, orientados de nor-
noroeste para su-sudeste. A dominância dos granitos, dentro do concelho tem reflexo no número 
de licenças de exploração de pedreiras deste material. 

Como material de construção valerá a pena referir os xistos, em Vilar de Luz e Valongo (xistos 
de Valongo) e o chamado “granito do Porto” que abrange grande parte do Concelho da Maia, onde 
são famosas as pedreiras de Águas Santas, algumas ainda em laboração.11 

As principais formações geológicas identificadas possuem, de uma forma geral, a orientação 
nordeste-sudeste, orientação que também corresponde às principais formas orográficas e às cristas 
quartezíticas que conduzem as massa de ar marítimo de noroeste, condensando-as sobre a bacia 
do Douro. 

Na área em estudo, a geologia dominante são os migmatitos, gnaisses, micaxistos e xistos 
luzentes pertencentes ao Grupo do Douro-Complexo Xisto-Grauváquico Indiferenciado. Na área 
adjacente ao Rio Leça referenciam-se ainda depósitos de terraços fluviais (12-20 metros), ver 
Figura III.21. 

Em consonância com a informação disponibilizada pelo LNEG – Laboratório Nacional de Energia e 
Geologia, para a área do Projecto não são conhecidos, nem se encontram inventariados, locais de 
interesse geológico de relevância nacional ou internacional. 

Tectónica e Sismicidade 

A zona de intervenção não é intercetada por nenhuma falha, destacando-se a noroeste da área 
uma falha, com a direção predominante ENE-WSW. 

Embora existam registos de sismos com elevada magnitude e intensidade em Portugal 
continental, a sismicidade não é muito frequente nem muito intensa neste território. 

Grande parte dos sismos que têm afetado o território de Portugal continental tem origem 
próximo do Banco do Gorringe. Neste sector a fronteira de placas corresponde essencialmente a 
uma subducção intra-oceânica incipiente, resultante do movimento de convergência NW-SE entre a 
placa Ibéria e a placa africana, à razão estimada em 4 mm/ano.  

Para além da sismicidade associada à deformação litosférica, na fronteira de placas, existe 
também atividade sísmica significativa no interior do território português e junto ao litoral, 
caracterizada pela ocorrência de alguns sismos históricos com magnitude estimada em cerca de 
712. Os sísmicos mais fortes registados em Portugal continental localizam-se essencialmente na 
região centro e Sul do País, vale do rio Tejo, plataforma continental a Sul de Setúbal e plataforma 
continental do Algarve.  

A carta de sismicidade espelha um carácter difuso de distribuição dos epicentros, não facilitando 
o seu relacionamento com as falhas ativas conhecidas, embora se destaque uma concentração dos 
epicentros na faixa litoral a Norte de Sines, até às proximidades da Nazaré, e na região litoral do 
Algarve. Na região Norte é percetível uma atividade sísmica mais significativa nas Beiras e em 
Trás-os-Montes, em parte relacionada com falhas ativas reconhecidas.  

                                                
11 Câmara Municipal da Maia (2008). PDM. Estudos de Caracterização 
12 Escala de Richter, 7 - Pode provocar danos graves em zonas mais vastas 
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Fonte: INETI 

Figura III.8 - Carta sismotectónica de Portugal Continental  

Assim a atividade sísmica na região de intervenção é pouco frequente e pouco intensa. A 
Intensidade Sísmica máxima detetada entre 1901 e 1972 foi de Grau VI13 de acordo com a escala 
internacional (ver Figura III.9).  

 
Fonte: “Atlas do Ambiente Digital – Instituto do Ambiente”, 2010 

Figura III.9 - Extrato da carta de intensidade sísmica (1901 – 1972) do Atlas do Ambiente 

                                                
13 Escala Internacional, Grau VI - Sentido por toda a população, atemorizando muita gente. Há deslocação de móveis pesados, 
queda de estuque dos tetos e danos em chaminés. Estragos ligeiros 
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A avaliação da perigosidade e do risco sísmico resulta essencialmente do reconhecimento 
geológico, nomeadamente da identificação das estruturas ativas. O mapa tectónico de Portugal 
(Figura III.10) representa as falhas onde ocorreu movimentação durante o Quaternário e que 
podem voltar a movimentar-se (embora, para algumas, o período de recorrência possa ser muito 
longo). 

De acordo com os estudos elaborados por Cabral e Ribeiro (1988), na construção do mapa 
tectónico, são necessários 50 mil a 2 milhões de anos para que, em Portugal Continental, se 
produza um sismo superficial com magnitude superior a 6, capaz de produzir rejeição na superfície 
topográfica com cerca de 10 metros. 

 
Fonte: Cabral e Ribeiro (1988) 

Figura III.10 - Mapa neotectónico de Portugal continental 

O Regulamento de Segurança para Estruturas de Edifícios e Pontes (publicado pelo Decreto-lei 
n.º 235/83, de 31 de Maio de 1983) define, no capítulo VII, as normas de construção antissísmica 
que devem ser adotadas. O mesmo regulamento divide o país em quatro regiões de A, com maior 
risco sísmico, a D com menor risco sísmico (ver Figura III.11). De acordo com este zonamento a 
área onde se pretende construir a empreendimento turístico apresenta sismicidade moderada a 
fraca, integrando-se na zona sísmica D, a que corresponde o coeficiente de sismicidade de 0,3.  

 

Figura III.11 - Zonamento Sísmico de acordo com Regulamento de Segurança para Estruturas de 

Edifícios e Pontes (Decreto-lei n.º 235/83, de 31 de Maio de 1983) 
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Recursos Minerais 

Para a aferição da possível ocorrência de recursos minerais na área em estudo e envolvente 
considerada pesquisaram-se as bases de dados existentes, nomeadamente, o e-Geo – Sistema 
Nacional de Informação Geocientífica, que entre outras, disponibiliza informação sobre as 
ocorrências minerais, pedreiras, recursos geotérmicos, recursos hidrogeológicos e recursos termais. 
Paralelamente foi também analisada a informação da Carta Geológica de Portugal Folha 1 (escala 
1/200 000) e respetiva Notícia Explicativa. 

Assim, para o concelho da Maia estão apenas referenciadas duas ocorrências minerais de caulino 
e antracite, na Freguesia de S. Pedro de Fins, encontrando-se afastadas da área em estudo. No 
resto do concelho existem diversas pedreiras (estão referenciadas 106, mas apenas 36 com licença 
de exploração em vigor), na maioria de granito, mas nenhuma nas freguesias de Moreira e Maia 
onde se situa o Projecto.  

De acordo com a informação disponibilizada pelo LNEG – Laboratório Nacional de Energia e 
Geologia, não há conhecimento da existência, na zona de implantação do projecto, de recursos 
minerais metálicos/energéticos suscetíveis de aproveitamento económico, nem são conhecidas 
áreas com potencialidade para a sua existência.  

III.3. SOLOS, USO E OCUPAÇÃO 

III.3.1. Tipo de Solos e aptidão 

Para a caracterização dos solos recolheram-se as informações existentes no âmbito dos estudos 
de revisão do PDM, que por sua vez, sintetizam a cartografia de solos e de aptidão da terra (esc. 
1/25 000) disponibilizada pela Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho (ver Figura 
III.12). 

De acordo com os dados existentes, uma grande parte do concelho, nomeadamente onde 
predominam os usos urbanos, não se encontra cartografado, incluindo a área em estudo 
(assinalada com um círculo vermelho na Figura III.12). 

A análise dos solos da envolvente, particularmente dos solos agrícolas existente a nascente da 
antiga linha ferroviária, permitam concluir pela presença de Antrossolos que são “solos que, pela 
atividade humana, sofreram uma modificação profunda por soterramento dos horizontes originais 
do solo ou através de remoção ou perturbação dos horizontes superficiais, cortes ou escavações, 
adições seculares de materiais orgânicos, rega contínua e duradoura, etc.”  

No resto do concelho, predominam também os Antrossolos presentes nas terras chãs ribeirinhas 
e terras de encostas, da zona central e leste do concelho, onde dominam as superfícies aplanadas 
com relevo suavemente ondulado e ondulado suave a moderado, presentes nas áreas adjacentes 
aos principais cursos de água. Especificamente, os Antrossolos Cumúlicos apresentam uma 
acumulação de sedimentos com textura franco arenosa ou mais fina, em espessura superior a 50 
cm, resultante de rega contínua de longa duração ou elevação da superfície do solo por ação do 
homem.  

As terras de aplanação litorânea de relevo ondulado, terraços marinhos e vales coluvionares, 
presentes na parte poente do concelho, correspondem aos Cambissolos que “São solos com um 
horizonte câmbico e sem outros horizontes de diagnóstico além de um A ócrico ou úmbrico, ou um 
A mólico assentando sobre um B câmbico com grau de saturação em bases (pelo acetato de 
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amónio) menor que 50%; sem propriedades sálicas; sem as características de diagnóstico dos 
vertissolos ou andossolos; sem propriedades gleicas até 50 cm a partir da superfície.”  

 

Área em estudo
 

Fonte: CM Maia (2008). PDM. Estudos de Caracterização 

Figura III.12 – Carta de solos do concelho da Maia 

Em termos de aptidão, e por análise dos dados existentes, conclui-se que, de um modo geral o 
território do concelho da Maia apresenta boa aptidão para a agricultura e para a floresta de 
exploração e / ou silvo-pastorícia. As classes de aptidão agrícola mais elevadas verificam-se na 
zona central e leste do concelho, sendo que a zona Este apresenta apenas aptidão moderada para 
floresta de exploração e / ou silvo - pastorícia, coincidindo com as zonas mais altas do concelho. 

Na área envolvente ao Loteamento não se encontra cartografada a aptidão do solo, mas pela 
análise das características atuais das áreas sem ocupação urbana, nomeadamente existentes a 
nascente do limite da área do Loteamento considera-se que as mesmas possam classificar-se como 
de aptidão moderada, resultante da ação antrópica que conferiu aos solos profundidade e textura 
adequada para a utilização agrícola. Na área sobrante, localizada entre o PNES, a A41 e a EN13, os 
solos já não possuem aptidão para o uso agrícola ou florestal, uma vez que foram alvo de 
escavação, tendo sido removida a camada superficial. 

III.3.2. Uso e Ocupação dos solos 

A área do Loteamento encontra-se praticamente ocupada, na sua totalidade, pelos edifícios, 
estacionamentos e arruamentos existentes. Os edifícios a construir, ocuparão, no caso do Lote 2 
áreas parcialmente ocupadas com estacionamento (apenas uma área de cerca de 7000m2 não se 
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encontra já ocupada). No caso do Lote 1, o edifício a construir ocupará a área correspondente à 
antiga ETAR (ver Figura II.4). 

III.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

O presente estudo compreendeu a caracterização e identificação dos recursos hídricos 
superficiais e da sua bacia de drenagem, na área afeta a este projecto. 

Foi realizada pesquisa bibliográfica e trabalho de campo, que contribuíram para a identificação e 
caracterização da hidrologia da área, havendo particular atenção sobre os aspetos que poderão ser 
de algum modo afetados pela implementação deste projecto. 

Foi efetuada uma caracterização hidrológica na envolvente do loteamento industrial, que 
compreendeu uma inventariação dos pontos de água superficial (mas também subterrânea) mais 
significativos na área de estudo. 

III.4.1. Metodologia 

O presente estudo compreende, como ponto de partida, a caracterização da situação de 
referência, devendo ter-se em atenção que esta caracterização surge no âmbito de um 
licenciamento de uma área já edificada quase na sua totalidade. 

A área em estudo insere-se numa zona industrial bastante extensa, de limites mal definidos, em 
que se encontram algumas áreas habitacionais muito próximas de fábricas e armazéns. Na 
envolvente existe um vasto leque de indústria com os mais variados fins. Junto aos aglomerados 
populacionais há zonas de comércio e serviços e, ainda, é possível encontrar campos de cultivo um 
pouco por toda a área, nomeadamente em zonas de vale abertos que correspondem na cartografia 
a linhas de água mas que, no terreno, não passam de áreas preferenciais de escorrência. 

A metodologia de trabalho incluiu, numa fase inicial, a recolha da principal bibliografia referente 
a este fator ambiental, nomeadamente o relatório do Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio 
Leça, divulgado pelo INAG, o que nos permitiu realizar o enquadramento do ponto de vista 
hidrológico. Foi também consultada e analisada toda a informação disponibilizada pelo cliente. 

Os trabalhos de campo, necessários para a realização deste trabalho, decorreram durante o mês 
de Novembro de 2011 e envolveram uma equipa multidisciplinar de técnicos, identificados no 
preâmbulo, das áreas de geologia, hidrogeologia e sistemas de informação geográfica. 

O reconhecimento efetuado no campo contribuiu, essencialmente, para a identificação e 
caracterização das principais linhas de drenagem na envolvente da área afeta ao projecto. 

Reunida toda a informação, tornou-se possível proceder a uma previsão e avaliação dos 
impactes que se poderão fazer sentir sobre este fator ambiental e, ainda, apontar medidas de 
minimização e/ou de potenciação sempre que possível, assim como um plano de monitorização 
quando aplicável. 

III.4.2. Breve caracterização da bacia de drenagem 

A região onde se insere o local em estudo apresenta um relevo marcado por declives que, de 
um modo geral, poderão ser considerados suaves a moderados, onde se encontram zonas de 
talvegue bastante abertas, ao longo das suas vertentes pouco acidentadas. A hipsometria da área 
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varia entre os 40 e os 60 metros de altitude, sendo que, na área em questão, a mesma não 
ultrapassa a cota dos 55 m (ver Figura III.13). 

 
Fonte: www.sniamb.apambiente.pt/webatlas 

Figura III.13 - Carta Hipsométrica para o concelho da Maia com realce para a localização da área em 
estudo 

A área afeta ao projecto é drenada pela sub-bacia Leça/Troço Principal integrando a Bacia 
Hidrográfica do rio Leça, que passa a SO do local, com um sentido de escorrência de NE para SO 
tal como está representado na Figura III.14, onde é possível observar a sinuosidade apresentada 
por este curso de água, principalmente no seu traçado mais a jusante. 

 

Figura III.14 – Bacia hidrográfica do rio Leça (Fonte: PBH do Rio Leça) 
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O rio Leça nasce no Monte de Santa Luzia, a uma altitude de aproximadamente 420m, 
desaguando no Oceano Atlântico na zona de Matosinhos apresentando uma extensão de cerca de 
48km. A sua bacia hidrográfica confronta a norte com a bacia do rio Ave e a sul com a bacia do rio 
Douro. Tem como principais tributários a ribeira do Arquinho e a ribeira do Leandro, ambas na sua 
margem direita. 

A sub-bacia em que se insere a área em estudo (Leça/Troço Principal) ocupa uma área 
aproximadamente de 185 km2. No PBH do rio Leça são tratadas também as sub-bacias de duas 
faixas costeiras, a N e a S, com áreas aproximadas de 26km2 e 24km2 respectivamente e que 
drenam diretamente no oceano. 

As disponibilidades hídricas da bacia estudada estão essencialmente dependentes da forma 
como a precipitação se distribui espacial e temporalmente. Esta situação deve-se, essencialmente, 
ao facto de os aquíferos terem uma reduzida capacidade de armazenamento, o que implica que as 
águas de infiltração são rapidamente restituídas às linhas de água. 

O rio Leça é o curso de água que assume maior importância para a análise dos recursos hídricos 
superficiais na envolvente do local em estudo, uma vez que é o principal recetor das linhas de água 
da zona envolvente e encontra-se próximo do local em estudo. 

Segundo dados do Atlas do Ambiente, na bacia hidrográfica do rio Leça, para os concelhos na 
envolvente da área em estudo, registam-se valores de precipitação média anual que variam entre 
1000 a 1200mm, valor que no PBH do rio Leça é cerca de 1344mm (para a sub-bacia do rio 
Leça/Troço Principal). 

Ainda com base no Atlas do Ambiente, a evapotranspiração real varia entre os valores de 600 e 
700mm, tal como se pode observar pela análise da Figura III.15. No PBH do rio Leça, este 
parâmetro assume o valor de 717mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: www.sniamb.apambiente.pt/webatlas 

Figura III.15 – Enquadramento da área de estudo na Carta de Evapotranspiração do Atlas do 
Ambiente para o Concelho da Maia. 

Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 

Projecção: Transverse Mercator 

Datum Lisboa; Origem N300000; E200000 
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O escoamento anual médio, nesta bacia, varia entre os 400 e 600mm, tal como ilustra a Figura 
3, que no PBH assume o valor 580mm que se mostra concordante com o obtido no Atlas do 
Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.sniamb.apambiente.pt/webatlas 

Figura III.16 – Enquadramento da área de estudo na Carta de Escoamento do Atlas do Ambiente 
para o Concelho da Maia 

Os períodos de seca, que se verificam na área da bacia hidrográfica do rio Leça, correspondem a 
uma seca meteorológica que pode ocorrer como fenómeno natural em resposta a uma situação de 
carência de precipitação que se fará sentir principalmente entre os meses de Abril e Setembro, no 
entanto, em toda a área da bacia hidrográfica não há nenhuma zona que inspire especial atenção 
em relação à ocorrência de secas. 

Relativamente às cheias, as mesmas são mais significativas nos meses de Inverno uma vez que 
a precipitação atinge os valores mais elevados por esta altura. Os troços de montante apresentam 
uma gravidade de inundação muito reduzida devido à maior inclinação das encostas e ao facto de a 
sua ocupação ser essencialmente agro-florestal. Nas zonas de jusante, as inundações são mais 
extensas tendo em conta que existem vales muito mais aplanados. As zonas mais críticas a nível 
de inundação são: 

 Cidade de Ermesinde; 
 Foz da ribeira da Agudela e da ribeira de Pampelido; 
 Zonas agrícolas marginais ao rio Leça, entre Arcozelo e Aldeia Nova e entre Leça do 

Balio e o cruzamento da EN-13 com a linha de caminho-de-ferro Porto – Póvoa de 
Varzim.  

Na envolvente da área em estudo, encontra-se cartografada uma rede de linhas de água 
bastante expressiva, que, em termos regionais, representam linhas de água de ordem inferior que 
fluem em direção às linhas de água de ordem superior. Identificam-se algumas zonas de talvegue 
por onde se estendem linhas de água com direção aproximadamente N-S e NE-SO. A NO da área 
afeta ao projecto flui uma linha de água com direção N-S que passa na zona de Moreira e desagua 
no rio Leça junto à ETAR. A intersectar o loteamento empresarial existem duas linhas de águas 
(com direção NNE-SSO e NE-SO) que se intersectam no interior da área, desaguando no rio Leça 
depois de cruzar a EN-13 (ver Figura III.17). A linha de água de 1ª ordem com direção NNE-SSO 

Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 

Projecção: Transverse Mercator 

Datum Lisboa; Origem N300000; E200000 
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que cruza a autoestrada foi observada no local como apresentando um carácter permanente. No 
que se refere à linha de água de direção NE-SO, que na cartografia passa junto ao fontanário de 
Godim, a mesma não foi reconhecida no trabalho de campo. Nesse alinhamento foi observado uma 
zona de talvegue, com campos de cultivo e de pasto, correspondendo a zonas preferenciais de 
escorrência. No interior da área em análise estas linhas de água encontram-se entubadas, 
preservando-as, deste modo, de situações de eventual contaminação com origem localizada. 

III.4.3. Características dos recursos hídricos superficiais 

As principais utilizações dos recursos hídricos superficiais estão relacionadas, maioritariamente, 
com o seu uso no processo industrial (cerca de 15%) e, em menor quantidade, na rega associada à 
atividade agrícola (apenas cerca de 0,9%). 

A qualidade da água superficial está muito dependente da qualidade e quantidade dos caudais 
que drenam a região. 

A área projetada para o loteamento é drenada, como já foi referido, pela bacia do rio 
Leça/Troço Principal que, juntamente com outras linhas de ordem inferior, constitui o principal 
recetor dos possíveis impactes sobre este fator ambiental. No entanto, as linhas de água da 
envolvente imediata serão os cursos de água que poderão vir a ser mais afetadas com impactes 
que advenham do desenvolvimento deste projecto. 

Esta área encontra-se rodeada por vários aglomerados populacionais, entre eles: Moreira e 
Godim (a Norte), Outeiro e Bradinhães (a Este), Souto e Clistio (a Sudeste e Sul respectivamente) 
e Santa Lúzia e Sendal (a Oeste). Em toda a envolvente é bem patente a presença industrial, 
principalmente, da área metalomecânica e alimentar. Toda a região é coberta por uma densa rede 
de vias de acesso com tráfego intenso, servindo de ligação entre as diferentes povoações e de 
acesso aos próprios parques industriais. A norte, com direção E-O desenvolve-se a autoestrada A-
41 (IC-24), todo o limite ocidental acompanha a nacional EN-13 que apresenta tráfego intenso e, a 
Este, até há alguns anos a esta parte, existia a linha de caminho-de-ferro que seguia até à Trofa 
que, no entanto, se encontra desativada. 

A qualidade das águas superficiais na envolvente da área, poderá ser afetada por todo o 
conjunto de infraestruturas já existentes assim como pelas práticas agrícolas ainda utilizadas na 
região. Deverá ainda ser referido que, nalgumas áreas, o sistema de saneamento ainda não se 
encontra implementado pelo que, nessas habitações, se recorre a fossas sépticas. 

Na Quadro III.4 encontram-se registados os valores, obtidos “in situ”, de parâmetros físico-
químicos dos 2 pontos de água inventariados sobre linhas de água. 

A linha de água cartografada de direção N-S, identificada como ponto PA-12, encontra-se 
entubada devido à intersecção com a autoestrada e com o loteamento industrial. A linha de água 
com direção NE-SO, que intersecta a área em estudo, encontra-se entubada no interior dos limites 
da área e, no seu exterior, não foi encontrada a céu aberto, coincidindo com uma zona de vale que 
corresponde a uma zona preferencial de escorrência utilizada para pasto (informação fornecida 
pelo proprietário). 

Quadro III.4 – Parâmetros medidos “in situ” para os pontos de água inventariados. 

Nº PA Tipologia T (ºC) pH Condutividade 
(µS/cm) 

SDT 

(ppm) 

12 Linha de água 15,1 6,27 299 150 

21 Linha de água 15,8 6,12 388 192 
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Com base na Quadro III.4 é possível verificar que as linhas de água apresentam valores de pH 
ligeiramente mais elevados quando comparados com os dados obtidos para águas subterrâneas, o 
que, de alguma forma, poderá estar de acordo com o expectável para um ambiente natural 
superficial. Os valores da condutividade são ligeiramente elevados, o que poderá ter como 
explicação a forte ocupação antrópica da região. De um modo geral é possível verificar que há 
descargas de resíduos nas linhas de água e é comum a observação de lixo nas suas margens. 
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Figura III.17 - Carta da Rede de Drenagem com a localização dos pontos de água inventariados sobre as linhas de água, elaborada com base na Carta Topográfica Militar à escala original de 1/25000, extrato da Folha 110 – Maia 
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III.5. HIDROGEOLOGIA 

III.5.1. Metodologia 

O presente estudo compreende, como ponto de partida, a caracterização da situação de 
referência não se deixando de ter em atenção que este estudo surge no âmbito de um pedido de 
licenciamento de um loteamento já edificado e em operação. Desse modo essa caracterização foi 
feita com base nos resultados obtidos na pesquisa bibliográfica e no trabalho de campo. 

A área em estudo insere-se numa zona industrial, de grandes dimensões e diversificada no que 
diz respeito às áreas de atividade das empresas aí existentes, que se concentram 
preferencialmente ao longo das principais vias de acesso. No loteamento sujeito a licenciamento a 
ocupação corresponde essencialmente a edifícios de indústria, armazenagem e serviços, mas 
existem também vias de circulação interna, parques de estacionamento e áreas verdes. A 
envolvente apresenta ainda um marcado carácter rural, com a presença de quintas e campos de 
cultivo na sua maioria usados para uma prática agrícola de subsistência. É em redor da zona 
industrial que se estende a área habitacional, notando-se um desenvolvimento algo desorganizado, 
não havendo em muitos locais uma separação entre as diferentes áreas (industrial e habitacional). 
Toda a região encontra-se coberta por uma densa rede de vias de acesso, nomeadamente a auto-
estrada A-41, junto ao limite Norte da área do projecto, e a estrada nacional N-13 junto ao limite 
Sudoeste, ambas com tráfego intenso. A Sudeste da área afeta ao projecto estende-se a antiga 
linha férrea de ligação à Trofa, encontrando-se desativada há vários anos. Atualmente o seu 
traçado não passa de um estradão de ligação entre os diversos aglomerados habitacionais. 

A metodologia de trabalho, para análise deste fator ambiental, incluiu, numa fase inicial, a 
recolha da principal bibliografia referente à hidrogeologia regional, nomeadamente a consulta da 
Folha 1 da Carta Hidrogeológica à escala 1/200 000 assim como a consulta do Plano de Bacia 
Hidrográfica (PBH) do Rio Leça editado pelo Instituto Nacional da Água (INAG) e ainda a consulta 
de toda a informação disponibilizada pelo cliente. 

No sentido de obter informações sobre a origem de águas subterrâneas, na envolvente da área 
afeta ao projecto, foram também consultadas as bases de dados de organismos que dispõem de 
informação referente aos recursos hídricos do território nacional: Sistema Nacional de Informação 
de Recursos Hídricos (SNIRH); Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de 
Águas Residuais (INSAAR) e Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG). Foi ainda pedida 
informação junto da Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH-N) sobre a existência de 
captações na área em estudo. Anteriormente à realização do trabalho de campo, foi efetuada uma 
compilação de todo o material recolhido e comparado com a informação existente quer na 
cartografia topográfica quer na geológica no que diz respeito à localização de captações. Foi, ainda, 
utilizada informação recolhida pela CONGEO em trabalhos de campo anteriores. 

Os trabalhos de campo, necessários para a realização deste trabalho, decorreram durante o mês 
de Novembro de 2011 e envolveram uma equipa multidisciplinar de técnicos, identificados no 
preâmbulo, das áreas de geologia, hidrogeologia, geotecnia, ambiente e sistemas de informação 
geográfica. 

O reconhecimento efetuado no campo contribuiu, essencialmente, para a identificação e 
caracterização de pontos de água de modo a permitir avaliar alguns dos aspetos hidrogeológicos da 
área. Neste sentido foram medidos, “in situ”, alguns parâmetros físico-químicos, assim como o 
nível freático a que se encontra a água e o caudal, sempre que tal foi possível. Foram também 
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recolhidas amostras para análises laboratoriais cujos resultados podem ser consultados no Anexo II 
– Estudo Hidrogeológico do Volume de Anexos Técnicos. 

Reunida toda a informação, tornou-se possível proceder a uma previsão e avaliação dos 
impactes que poderão ocorrer, associados às acções levadas a cabo no local e, ainda, apontar 
medidas de minimização e/ou de potenciação sempre que possível assim como um plano de 
monitorização se aplicável. 

III.5.2. Balanço Hídrico Regional 

Em termos regionais, a área em estudo integra-se na bacia hidrográfica do rio Leça que flui a 
SO da área. O rio Leça tem uma extensão de cerca de 48km e a sua bacia apresenta uma área 
total de aproximadamente 185km2. A bacia hidrográfica do rio Leça estende-se segundo uma 
orientação aproximadamente NE-SO. 

Do ponto de vista da produtividade aquífera, a área em estudo situa-se no Maciço Antigo 
apresentando valores que não ultrapassam os 50m3/(dia.km2). Este é o valor mais baixo medido 
para este parâmetro como poderá ser verificado pela Figura III.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas do Ambiente www.sniamb.apambiente.pt/webatlas 

Figura III.18 – Valores de produtividade aquífera com realce para a localização da área em estudo 

Na área em estudo o relevo é suave a moderado, sendo que a cota máxima no seu interior será 
da ordem dos 55m. No entanto, é preciso ter em atenção que toda a zona se encontra fortemente 
artificializada devido à implementação dos complexos industriais/empresariais, áreas habitacionais, 
estradas, entre outros. 

Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 

Projecção: Transverse Mercator 

Datum Lisboa; Origem N300000; E200000 
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Identificam-se algumas zonas de talvegue, por onde fluem linhas de água que se encontram 
entubadas em determinadas troços devido à ocupação antrópica, nomeadamente na área onde se 
sobrepõe o loteamento em análise. Algumas das linhas de água cartografadas não passam de 
zonas de escorrência preferencial nas épocas de maior precipitação. 

As linhas de água, que intercetam a área do empreendimento com direção aproximadamente N-
S e NE-SO, encontram-se entubadas em toda a extensão da área. Todas as linhas de água fluem 
para SO, em direção ao Rio Leça (ver Figura III.20). 

Na generalidade dos casos as linhas de água de ordem inferior, representadas na cartografia da 
envolvente da área afeta ao projecto, não têm representatividade no terreno, não passando de 
direções preferenciais para águas de escorrência. Este facto deve-se em grande parte à ocupação e 
atividade antrópica que conduziu à alteração do relevo natural. 

Do ponto de vista geológico, a região apresenta maioritariamente um substrato metamórfico, 
resultante da instalação do granito do Porto que metamorfizou as formações pré-existentes do 
Complexo Xisto-Grauváquico (CXG) ante-Ordovícico. Ocorrem na região extensas áreas de xistos 
luzentes, micaxistos e gnaisses e, nas zonas de contacto com o maciço granítico, formaram-se 
migmatitos que podem envolver núcleos escuros de corneanas (ver Figura III.21). O granito do 
Porto é caracteristicamente um granito alcalino, de grão médio a grosseiro, leucocrata e de duas 
micas com predominância de moscovite. Associado às linhas de água poderão ocorrer aluviões 
atuais e, pontualmente, há registo de depósitos de praias antigas e terraços fluviais, no entanto 
estas formações recentes não foram observadas e o mais provável é terem sido desmanteladas em 
consequência da ocupação antrópica que se faz sentir em toda a área. 

A totalidade da área afeta ao projecto desenvolve-se no complexo metamórfico integrado no 
CXG ante-Ordovícico. 

Segundo a Folha 1 da Carta Hidrogeológica à escala 1/200 000 (ver Figura III.22), a área em 
estudo localiza-se em formações metassedimentares fissuradas, concretamente no CXG, o que se 
revela numa permeabilidade média a baixa com produtividade a variar de 1 a 3 l/s.km2 
(significativa), no entanto, para Oeste, no que se refere à aptidão aquífera, as formações rochosas 
assumem uma permeabilidade muito baixa e a produtividade passa a ser menor que 1 l/s.km2. No 
que diz respeito à hidroquímica, de um ponto de vista genérico para as formações da área com 
idêntico substrato geológico, estas apresentam: 

 resíduo seco igual ou superior a 200 mg/l; 

 dureza (teor em cálcio e magnésio) apresenta valores compreendidos entre 1º e 10º 
franceses; 

 a fácies hidroquímica apresenta catião dominante de sódio, mas não apresenta anião 
dominante, ocorrendo preferencialmente bicarbonato e/ou cloreto. 

Tendo como base a informação do PBH do Rio Leça, o sistema aquífero em que se insere a área 
em estudo pode ser caracterizado como descontínuo, de baixa transmissividade mas porosidade 
eficaz e baixa condutividade. Apresenta permeabilidade do tipo fissural, instalado em rochas 
cristalinas e cristalofílicas. Nas zonas de vale, principalmente quando se verifica a existência de 
campos agrícolas, em que ocorrem depósitos, a permeabilidade pode ser do tipo intersticial ou 
mista. Quase não existem aquíferos relacionados nem com formações aluvionares nem com 
depósitos recentes. De um modo geral, a rocha sã não fraturada encontra-se a pouca 
profundidade. Frequentemente os furos verticais têm uma profundidade até 80m, estando as zonas 
produtivas compreendidas entre os 30m e 40m, sendo as mais produtivas as que se encontram em 
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ligação hidráulica com linhas de água. As captações do tipo furo são essencialmente usadas para 
uso doméstico, agrícola e, por vezes, para abastecimento público de média a pequena dimensão. 

Assim, poderemos dizer que os sistemas hidrogeológicos aqui presentes apresentam apenas 
interesse local. 

Na caracterização hidrogeológica dos recursos hídricos da região, há que ter em consideração a 
existência de fatores condicionadores além da natureza do substrato rochoso, tais como o regime 
pluviométrico e as direções preferenciais do escoamento superficial e subterrâneo. 

Relativamente à pluviosidade da região, os dados obtidos do Atlas do Ambiente de Portugal 
indicam médias anuais para a precipitação variando de 1000 a 1200mm, tal como se ilustra na 
Figura III.19, podendo ser utilizado um valor médio de 1100mm. 

Para a evapotranspiração real, os valores encontrados no Atlas do Ambiente enquadram-se 
entre os limites 600 e 700mm, podendo ser apontado um valor médio da ordem dos 650mm. 

Ainda segundo dados do mesmo Atlas, o regime de escoamento superficial varia entre 400 e 
600mm, o que se reflete num valor médio da ordem dos 500mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas do Ambiente www.sniamb.apambiente.pt/webatlas 

Figura III.19 – Valores de precipitação total para o concelho da Maia com realce para a localização 
da área em estudo  

Pela consulta do Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Leça verificou-se que os valores 
indicados para estes parâmetros apresentam algumas diferenças quando comparados com os 
obtidos no Atlas do Ambiente, no entanto, essas variações não deverão ser consideradas 
significativas devendo ser tido em atenção que a área da bacia é muito mais extensa do que a 
estudada no âmbito deste relatório. 

 

 

Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 

Projecção: Transverse Mercator 

Datum Lisboa; Origem N300000; E200000 



  FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSEDE 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA Loteamento do Parque de Negócios das Empresas Sonae 

Junho de 2012 46 Relatório 

Y:\Processos\A030\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A030-REL-EIA-R01.doc A-REL-01 

 

Figura III.20 - Carta da Rede de Drenagem com a localização dos pontos de água inventariados, dos registados na ARH-Norte, dados do LNEG, dados de trabalhos anteriores, assim como os que se encontram na cartografia usada, 
elaborada com base na Carta Topográfica Militar à escala original 1/25000, extrato da Folha 110 – Maia. 
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Figura III.21 - Localização da área em estudo na Carta Geológica à escala original de 1/50000, extrato da Folha 9-C (Porto) 

 

 

 

Área em estudo 

Legenda 
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Figura III.22 - Localização da área em estudo na Carta Hidrogeológica à escala original de 1/200000, extrato da Folha 1 
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Deste modo, considerando características tais como a topografia da área, o substrato geológico 
presente e a densidade do coberto vegetal, poderemos assumir um valor para a infiltração de água 
no substrato geológico que poderá ser de cerca de 10% do valor total da precipitação, valor que no 
PBH do Rio Leça aparece como sendo 20%, o que nos parece exagerado tendo em conta o 
substrato geológico presente e as características observadas no terreno. 

Tal conduziria a um balanço hídrico que poderá ser expresso pela seguinte fórmula: 

PP = EVT + ES + I 

em que:  PP – precipitação; 

  EVT – evapotranspiração; 

  ES – escoamento superficial; 

  I – infiltração. 

Assim, para a área de estudo em concreto, tal balanço seria traduzido por: 

PP (1200mm) = EVT (650 mm) + ES (500mm) + I 

em que é assumido um valor máximo para a precipitação, e valores médios para a 
evapotranspiração e para o escoamento superficial. Sendo assim, o valor obtido para a infiltração 
poderá ser: 

I = 50 mm. 

Valor muito inferior aos admitidos 10% para este parâmetro, se tivermos em conta que a 
infiltração poderia variar de 100mm a 120mm. 

No local do futuro empreendimento, o escoamento superficial, como resultado direto da 
precipitação, efetua-se essencialmente para SO, segundo a inclinação natural predominante do 
terreno, mesmo sendo esta pouco acentuada. Em profundidade, o escoamento é condicionado 
sobretudo pelo tipo de porosidade que o substrato apresenta, mas também está sob a influência da 
topografia. Sendo assim, quer para os níveis mais superficiais, quer para os níveis mais profundos, 
a circulação processa-se sobretudo em meio fissurado, na dependência das camadas metamórficas 
que aí ocorrem. Contudo, a presença de níveis com uma componente argilosa relativamente bem 
marcada, que possam ocorrer a preencher zonas de falha, poderá conferir uma certa 
impermeabilização a este substrato. 

III.5.3. Inventário Hidrogeológico 

A área afeta ao projecto encontra-se implementada numa zona empresarial com grande 
variedade de indústria, armazéns e serviços, no lugar de Espido, Maia. Na envolvente, ainda se 
encontra bem patente o carácter rural que se manteve com a existência de pequenas quintas e 
casas que, de um modo geral, apresentam uma construção térrea, rodeadas de pequenas hortas, 
não se notando um verdadeiro limite entre a área industrializada e a área habitacional. A área em 
estudo encontra-se rodeada por um conjunto de pequenas povoações, entre elas Moreira e Godim 
(a Norte), Outeiro e Bradinhães (a Este), Souto e Clistio (a Sudeste e Sul respectivamente) e Santa 
Lúzia e Sendal (a Oeste). 

Toda a região apresenta uma densa rede viária que serve de ligação entre as diferentes 
povoações, mas serve também de acesso às diversas indústrias presentes na zona. É de destacar a 
autoestrada A-41 que de desenvolve com direção E-O junto ao limite Norte da área afeta ao 
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projecto e ainda a estrada nacional N-13 cujo traçado acompanha o limite ocidental da área. Estas 
são as vias que apresentam tráfego mais intenso, no entanto, todas as estradas da zona 
apresentam elevada utilização. Deve ainda ser mencionado a presença do traçado que serviu em 
tempos de linha férrea de ligação à Trofa e que, atualmente, serve de estradão de ligação entre os 
vários aglomerados habitacionais, por onde além de pessoas circulam veículos. Pelo menos em 
parte desse troço, junto às habitações acima do limite SE da área, circula um esgoto a céu aberto, 
o que poderá ser explicado pelo facto de nessa zona ainda não se encontrar implementado o 
sistema de saneamento. 

De um modo geral, na região encontra-se implementada a rede pública para abastecimento de 
água, no entanto, algumas pessoas continuam a utilizar a água das suas próprias captações, 
principalmente para regas e lavagens. Existe, também, sistema de saneamento que, 
gradualmente, tem sido ligado às diversas habitações, no entanto ainda se poderão encontrar, 
pontualmente, habitações com fossas sépticas, nomeadamente na área a SE do limite do projecto 
que não tem sistema de saneamento. 

As dificuldades encontradas, na realização do inventário de captações de água, deveram-se ao 
facto de muitos dos pontos de água observados serem de acesso restrito e não estar presente o 
respetivo proprietário para fornecer as necessárias informações nem ter sido possível localizá-lo, 
situação verificada essencialmente a N e a SE da área alvo do projecto. Em toda a zona que se 
estende a SO, as dificuldades na obtenção de informação deveram-se principalmente ao facto de 
haver forte presença empresarial. 

É preciso ter, também, em atenção que alguns dos pontos de água, presentes na cartografia, já 
não existem no terreno devido à ocupação antrópica da área, nomeadamente construção de 
estradas, habitações, fábricas e armazéns. 

Do inventário hidrogeológico constam vinte e três pontos de água, representando cinco 
tipologias distintas entre as possíveis formas de captação: dois pontos localizados em linhas de 
água (que não serão tratados no âmbito deste fator ambiental); três nascentes; três minas; treze 
poços e dois furos verticais (ver Figura III.20). No essencial as captações de água são utilizadas 
para regas, lavagens e para a agricultura. As captações pertença das empresas do loteamento são 
utilizadas também no processo industrial. Numa minoria dos casos, a água das captações próprias 
é utilizada no consumo doméstico, no entanto, de um modo geral os habitantes locais utilizam para 
beber e cozinhar, a água proveniente do Fontanário de Godim. 

Da consulta ao Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) foi possível 
constatar que, para os concelhos circundantes da área em estudo (Maia e Matosinhos), não 
existem captações registadas. 

Do Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais (INSAAR), 
para os concelhos referidos, também não se encontram captações registadas. 

Segundo os elementos recolhidos, na Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH-
Norte) estão registadas 103 captações para os concelhos consultados: Maia (freguesias de Maia e 
Moreira) e Matosinhos (freguesia de Leça do Balio). Dos pontos recolhidos só uma pequena minoria 
se localiza nas imediações da área em estudo, no entanto, não foi possível a realização de 
medições nesses pontos de água (ver Figura III.20). 

Por consulta ao Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) obteve-se a indicação da 
existência de dois pontos de água na envolvente, sendo que um corresponde ao Fontanário de 
Godim (PA-11) e o outro refere-se a um antigo fontanário que se encontra desativado há vários 
anos. 
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A esta informação foram adicionados dados recolhidos no âmbito de um levantamento de 
campo anterior, correspondendo a oito captações localizadas a cerca de 1km para NE. 

Na Carta da Rede de Drenagem (ver Figura III.20) encontram-se também localizados alguns 
pontos de água cartografados à escala 1/25000 e 1/50000. Em casos pontuais, foi possível a 
realização de medições nesses pontos, noutros casos, devido à alteração do meio resultante do 
crescimento industrial e habitacional, as captações já não existem no terreno. 

Não há indicação da existência de perímetros de proteção, para qualquer captação da área afeta 
ao estudo. 

III.5.4. Qualidade da água 

A caracterização da situação atual, ao nível dos recursos hídricos disponíveis na área, baseou-se 
na identificação e inventariação de captações de água, quer no interior quer nas imediações do 
local alvo de licenciamento. 

No interior da área em estudo, foram identificados dois poços e um furo vertical, pertencentes 
ao loteamento. Os restantes pontos inventariados localizam-se na envolvente da área afeta ao 
projecto. 

Pelas medições obtidas em furos verticais e poços, o nível freático pôde aqui ser avaliado, 
admitindo-se um valor próximo dos 7,0 m de profundidade, apresentando-se relativamente 
próximo da superfície. 

No Quadro III.5 encontram-se registados os valores, obtidos “in situ”, de parâmetros físico-
químicos dos vinte e um pontos de água subterrâneos inventariados, sempre que tal se mostrou 
possível. Os pontos referentes a linhas de água (dois) foram estudados no fator ambiental de 
Recursos Hídricos Superficiais. 

Quadro III.5 – Parâmetros medidos “in situ” para os pontos de água inventariados. 

Nº PA Tipologia 
Profundidade 

(m) T (ºC) pH 
Cond. 

(µS/cm) 
TDS 

(ppm) 
NHE 
(m) 

Caudal 
(l/s) 

1 Mina - 15.6 6.21 345 172 - 0.04 

2 Poço 15.5 16.1 5.77 420 211 2.65 - 

3 Poço 14.5 16.1 5.77 420 211 2.65 - 

4 Nascente - 16.3 5.19 416 208 - 0.09 

5 Furo 96.0 16.3 5.69 350 175 3.50 - 

6 Poço 10.0 16.5 5.73 305 155 5.00 - 

7 Mina - 16.5 5.63 341 176 - 0.20 

8 Poço 11.5 16.8 5.89 248 124 3.60 - 

9 Poço 36.0 17.0 5.18 399 199 10.70 - 

10 Poço 16.0 17.0 5.02 261 130 11.70 - 

11 Mina - 17.8 5.38 194 97 - 0.11 

13 Poço 9.0 17.5 4.99 289 143 2.00 - 

14 Poço 12.0 - - - - - - 

15 Poço 12.0 16.3 4.92 201 100 9.00 - 

16 Nascente - - - - - - - 

17 Poço 11.0 16.7 5.30 289 144 6.80 - 

18 Poço - 16.3 5.31 250 125 11.60 - 

19 Furo 100.0 - - - - 5.15 - 
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Nº PA Tipologia 
Profundidade 

(m) T (ºC) pH 
Cond. 

(µS/cm) 
TDS 

(ppm) 
NHE 
(m) 

Caudal 
(l/s) 

20 Nascente - - - - - - - 

22 Poço 16.0 16.9 5.83 222 108 12.68 - 

23 Poço 17.0 15.4 5.81 193 96 11.10 - 

C1 Poço 12.0 12.9 6.16 550 292 7.5 - 

C2 Poço 16.0 12.8 6.16 552 294 8.50 - 

C3 Poço 10.5 12.3 6.9 303 192 4.50 - 

C4 Poço 11.0 12.3 6.4 520 280 5.00 - 

C5 Poço - - - - - - - 

C6 Poço 9.0 - - - - >9 - 

C7 Poço - - - - - - - 

C8 Poço 14.0 - - - - - - 

Conforme se pode depreender da análise da Quadro III.5, as águas apresentam valores de pH 
variáveis entre pH 4,92 e pH 6,90, denotando uma tendência ácida com um valor médio de 5,68 
para este parâmetro. Os valores de pH obtidos poderão ser considerados normais para o contexto 
geológico da área, ou seja, a existência de um substrato geológico metamórfico, constituído 
essencialmente por migmatitos, gnaisses, micaxistos e xistos luzentes. Nos locais em que o 
substrato geológico seja de natureza granítica também é esperado que as águas apresentem um 
carácter marcadamente ácido. 

Os valores obtidos para a condutividade apresentam maior variabilidade. Para este parâmetro o 
valor mais baixo registado foi de 193µS/cm e o mais elevado foi de 552µS/cm, tendo sido 
encontrado um valor médio de aproximadamente 337µS/cm. Associados a um contexto geológico 
em que predominam formações metamórficas do CXG ante-Ordovícico são esperados valores de 
condutividade um pouco mais baixos, no entanto, tendo em atenção a ocupação antrópica, 
nomeadamente a forte industrialização de toda a zona e a prática da agricultura, é de esperar que 
para este parâmetro se obtenham valores mais elevados devido à presença de elementos em 
solução na água, cuja origem pode ser imputada às atividades de origem antropomórfica que se 
desenvolvam à superfície. Os valores mais elevados para a condutividade foram obtidos em poços 
que se situam em campo agrícolas ou em hortas. Deve também ser tido em conta que, em toda a 
envolvente, existem fábricas e armazéns com as mais diversas atividades, vias de acesso, zonas 
habitacionais, por vezes sem saneamento e ainda atividade agrícola, o que poderá levar a um 
acréscimo de elementos em solução que também ajudarão a explicar os valores algo elevados para 
este parâmetro. 

Foi medido também o nível hidrostático (NHE) em poços e furos sempre que tal foi possível. Foi 
obtido um valor médio para o NHE de aproximadamente 7,0m. 

Nas captações em que foi possível a realização de medição do caudal, verificou-se que os 
valores obtidos por norma são baixos. No entanto o Fontanário de Godim corresponde a uma 
nascente a que é dada muita importância pela população local. 

Com o intuito de caracterizar as águas da região, do ponto de visto hidrogeoquímico, foram 
recolhidas três amostras para realização de análises laboratoriais, cujos resultados permitiram 
caracterizar o quimismo das águas subterrâneas (ver Anexo II- Estudo Hidrogeológico do Volume 
de Anexos Técnicos). Foi recolhida uma amostra no interior do loteamento em análise (PA-18) e as 
outras duas amostras foram recolhidas nas imediações da área do projecto (PA-11 a montante e 
PA-23 a jusante). 
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No que se refere à caracterização hidrogeoquímica, pela análise dos diagramas de Piper e de 
Stiff (ver Anexo II - Estudo Hidrogeológico do Volume de Anexos Técnicos) é possível verificar que 
as águas apresentam um quimismo preferencialmente sódico no que diz respeito à presença de 
catiões. No que se refere à presença de aniões, uma das amostras assume um carácter cloretado 
(PA-18) e as outras duas apresentam um quimismo misto com tendência cloretada, apesar de 
poderem conter bicarbonato. 

III.5.5. Vulnerabilidade à poluição e focos de poluição 

Na caracterização da situação de referência, relativamente à execução deste projecto, 
nomeadamente na análise dos recursos hídricos subterrâneos, torna-se importante abordar dois 
parâmetros fundamentais: a vulnerabilidade à poluição e o risco de poluição. 

A vulnerabilidade à poluição reside na avaliação da facilidade com que um eventual poluente 
possa afetar os recursos hídricos subterrâneos. O risco de poluição relaciona-se com a 
consideração sobre a possibilidade de ocorrência de acidentes, e das suas consequências para o 
ambiente e para a saúde pública, relacionados com a execução do projecto ou com um 
acontecimento eventualmente externo. 

As situações de risco ambiental que existem atualmente, diretamente relacionadas com a 
existência de potenciais focos poluentes, naturais e/ou antrópicos, na envolvente imediata da área 
de estudo, resumem-se em parte à forte presença de indústria com as mais variadas finalidades, 
com utilização e produção de uma grande variabilidade de produtos. Associado à área habitacional 
teremos, ainda, a existência de algumas fossas que, como já foi referido, têm vindo a ser 
gradualmente substituídas pelo sistema de saneamento que ainda não se encontra implementado 
em toda a área. Também deve ser tido em conta a presença de campos de cultivo em que poderão 
ser utilizados produtos químicos de apoio à produção, mesmo que esta seja essencialmente de 
subsistência. Ainda na envolvente da área é possível encontrar uma rede de vias de acesso com 
tráfego intenso, incluindo-se aqui a autoestrada A-41 e a estrada nacional EN-13. Como já foi 
referido, junto ao limite SE da área a intervencionar, existiu durante muitos anos a linha de 
caminho-de-ferro que seguia até à Trofa e que atualmente se encontra desativada. 

Relativamente ao projecto em causa, poder-se-á considerar a possibilidade de constituir um 
potencial foco poluidor para os recursos hídricos subterrâneos do local, na medida em que 
corresponde a um incremento da área edificada e um acréscimo de viaturas no local, não podendo 
ser ignorado que o próprio funcionamento ao longo da fase de exploração poderá acarretar acções 
que provoquem impacte no meio hídrico subterrâneo. Deste modo, os pontos de água 
inventariados poderão servir como pontos de testemunho das características atuais das águas 
ocorrentes localmente. 

III.6. QUALIDADE DO AR 

A caracterização do ambiente afetado pelo projeto para o fator ambiental Qualidade do Ar do 
Loteamento do PNES baseou-se no inventário das fontes de emissão de poluentes atmosféricos 
existentes na área do projeto em estudo, na identificação dos recetores sensíveis, no estudo dos 
dados de qualidade do ar obtidos nas Estações de monitorização da Qualidade do Ar e nos dados 
de qualidade do obtidos por uma campanha de Avaliação da Qualidade do Ar efetuada na área do 
PNES. 
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Devido à localização geográfica da do PNES, isto é, na zona de fronteira entre o concelho da 
Maia e o concelho de Matosinhos, a caracterização do ambiente afetado pelo projeto foi realizada, 
sempre que possível, para os dois concelhos.  

I.1.1. Enquadramento Legal 

O Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de Setembro procedeu à transposição para o direito interno 
da Diretiva n.º 2008/50/CE, do Conselho, de 21 de Maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a 
um ar mais limpo na Europa, a qual foi aprovada no âmbito da Estratégia Temática sobre Poluição 
Atmosférica da União Europeia. Este decreto-lei procedeu ainda à consolidação do regime jurídico 
relativo à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, o qual se encontrava disperso por vários 
decretos-lei. O referido decreto-lei incluiu ainda a transposição da Diretiva n.º 2004/107/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao 
mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente. 

O Decreto-Lei n.º 102/2010 fixa os objetivos para a qualidade do ar ambiente e estabelece o 
regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. O decreto-lei fixa também, os valores 
limite das concentrações no ar ambiente dos poluentes monóxido de carbono (CO) (vide Quadro 
III.6), dióxido de azoto (NO2) (vide Quadro III.7), partículas em suspensão (PM10 - partículas em 
suspensão suscetíveis de passar através de uma tomada de ar seletiva, tal como definido no 
método de referência para a amostragem e medição de PM10, norma EN 12341, com uma 
eficiência de corte de 50 % para um diâmetro aerodinâmico de 10 µm) (vide Quadro III.8) e 
benzeno (vide Quadro III.9). 

 

Quadro III.6 - Valor limite para proteção da saúde humana relativo ao CO no ar ambiente, Decreto-
Lei n.º 102/2010 de 23 de Setembro. 

Período de referência Valor Limite 

Máximo diário das médias de oito horas 10 mg/m3  

 

Quadro III.7 - Valores limite para proteção da saúde humana relativos ao NO2 no ar ambiente 
referenciados no Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de Setembro. 

Período de referência Valor Limite 

Uma hora 200 µg/m3 (valor a não exceder mais de 18 vezes por ano civil)  

Ano civil 40 µg/m3  

 

Quadro III.8 - Valores limite para proteção da saúde humana relativos a partículas em suspensão 
(PM10) no ar ambiente referenciados no Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de Setembro. 

Período de referência Valor Limite 

Vinte e quatro horas 50 µg/m3 (valor a não exceder mais de 35 vezes por ano civil) 

Ano civil 40 µg/m3 

 

Quadro III.9 - Valor limite para proteção da saúde humana relativo ao benzeno no ar ambiente 
referenciados no Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de Setembro. 

Período de referência Valor Limite 

Ano civil 5 µg/m3  
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III.6.1. Fontes Emissoras de Poluentes Atmosféricos 

A qualidade do ar na área em estudo, à escala do concelho, é influenciada pela existência de 
várias fontes industriais de pequena dimensão, pela existência de 4 grandes fontes pontuais (vide 
Quadro III.10), pelo tráfego aéreo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro e pelo tráfego rodoviário. As 
principais vias de tráfego são: A28/IC1; A41/IC24; A4/IP4; A3, A1/IC2, A20/IC23, EN13 e EN14. 

Quadro III.10 - Fontes pontuais existentes na Região do Grande Porto  

Local Fonte Pontual 
Distância aproximada  
à área do projeto (km) 

Localização da estação 
relativa à área do 

projeto 

Matosinhos (Leça da 
Palmeira) Refinaria da Petrogal 5,5 Sudoeste 

Maia 
Central de Incineração de Resíduos 

Sólidos Urbanos – LIPOR II 1,1 Sudoeste 

Maia Siderurgia Nacional  7,7 Nordeste 

Gondomar Central Térmica da Tapada do Outeiro 23,0 Sudeste 

De acordo com o Inventário das Emissões de Poluentes Atmosféricos da Região Norte (Borrego 
C. et. al., 2008), a Refinaria de Petróleo de Matosinhos, a Central Térmica da Tapada do Outeiro e 
a Siderurgia Nacional da Maia revelaram reduções acentuadas das emissões para a maior parte dos 
poluentes, entre 2003 e 2007, devido a melhorias nos processos industriais. O Inventário refere 
ainda a Refinaria de Matosinhos como principal fonte pontual de SO2 e PM10, a Central Térmica 
como principal fonte pontual de NOx e COVNM e a Siderurgia Nacional da Maia como principal fonte 
pontual de CO. 

A análise das emissões para os concelhos da Maio e de Matosinhos foi efetuada com base nos 
dados do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA) disponibilizados pela Agência 
Portuguesa do Ambiente no sítio da internet 
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150. A evolução histórica entre os anos de 
2003 e 2009 é apresentada na Figura III.23. Emissões de poluentes atmosféricos por sector, de 
acordo com a nomenclatura NFR (CEIP, 2009), para os anos de 2008 e 2009 nos concelhos da Maia 
e Matosinhos são apresentadas na Figura III.24. 

A análise da evolução das emissões de poluentes atmosféricos, entre os anos de 2003 e 2009, 
nos concelhos da Maia e de Matosinhos permite verificar um decréscimo das emissões ao longo do 
tempo para todos os poluentes analisados.  

Relativamente às emissões de SO2 verifica-se que o concelho de Matosinhos emite cerca de 20 
vezes mais do que o concelho da Maia, resultado de no concelho de Matosinhos estar instalada a 
Refinaria de Petróleo, que é uma fonte significativa de emissão de SO2. No ano de 2005, a 
Refinaria de Petróleo foi responsável pela emissão de aproximadamente 10 kton de óxidos de 
enxofre (Galp Energia, 2010) o que equivalia a cerca de 92% das emissões do concelho. No ano de 
2009 a Refinaria de Petróleo foi responsável pela emissão de aproximadamente 4 kton de óxidos 
de enxofre (Galp Energia, 2010) o que equivalia a cerca de 52% das emissões do concelho. No 
concelho de Matosinhos o principal sector responsável pelas emissões de SO2 é o sector Combustão 
na Indústria seguido pelos sectores Emissões Fugitivas e Embarcações Nacionais. 

No ano de 2009 o concelho de Matosinhos emitiu cerca de 2,5 vezes mais NOx e 3 vezes mais 
compostos orgânicos não metânicos (COVNM) do que o concelho da Maia. A Refinaria de 
Matosinhos tem um contributo considerável nas emissões destes poluentes. No ano de 2009 a 
Refinaria de Matosinhos foi responsável pela emissão de aproximadamente 1,8 kton de óxidos de 
azoto (Galp Energia, 2010) o que equivalia a cerca de 34% das emissões do concelho. No concelho 
da Maia os sectores Transportes Rodoviários/Ferroviários é o principal responsável pelas emissões 
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de NOx, enquanto que no concelho de Matosinhos o principal sector responsável pelas emissões de 
NOx é o sector Combustão na Indústria seguido pelos sectores Transportes Rodoviários/Ferroviários 
e Embarcações Nacionais.  

As emissões de COVNM no concelho da Maia são devidas principalmente aos sectores 
Transportes Rodoviários/Ferroviários, Uso de Solventes e Emissões Fugitivas, enquanto que no 
concelho de Matosinhos, devido à presença da Refinaria de Petróleo o sector Emissões Fugitivas é o 
principal responsável pelas emissões de COVNM.  

Relativamente às emissões de CO2eq verifica-se que o concelho de Matosinhos emite cerca de 2 
vezes mais do que o concelho da Maia. Também para o CO2eq a contribuição da Refinaria de 
Matosinhos é significativa. No ano de 2009 a Refinaria de Matosinhos foi responsável pela emissão 
de aproximadamente 890 kton de CO2 (Galp Energia, 2010) o que equivalia a cerca de 56% das 
emissões de CO2eq do concelho. No concelho da Maia os sectores Transportes 
Rodoviários/Ferroviários, Combustão na Indústria e Produção de Energia são os principais 
responsáveis pelas emissões de CO2eq, enquanto que no concelho de Matosinhos o principal sector 
responsável pelas emissões de CO2eq é o sector Combustão na Indústria seguido pelo sector 
Transportes Rodoviários/Ferroviários. 

O concelho da Maia foi durante os anos de 2003 a 2008 um grande emissor de PM10 devido à 
presença no concelho da Siderurgia Nacional. No entanto no ano de 2009 ocorreu uma redução 
muito significativa nas emissões de PM10 ficando as emissões do concelho da Maia inferiores às 
emissões do concelho de Matosinhos. 

No ano de 2009 o concelho da Maia emitiu cerca de 2 vezes mais CO do que o concelho de 
Matosinhos. No concelho da Maia o sector processos Industriais, devido à presença no concelho da 
Siderurgia Nacional, é o principal responsável pelas emissões de CO, enquanto que no concelho de 
Matosinhos os principais sectores responsáveis pelas emissões de CO são os sectores Transportes 
Rodoviários/Ferroviários e Pequenas Fontes de Combustão. 
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Fonte: Emissões por Concelho. Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA). Agência Portuguesa do Ambiente. 

Disponível em http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150 

Figura III.23 - Evolução das emissões de poluentes atmosféricos entre 2003 e 2009 nos concelhos 
da Maia e Matosinhos 

 

Fonte: Emissões por Concelho. Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA). Agência Portuguesa do Ambiente. 

Disponível em http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150) 

Figura III.24 - Emissões de poluentes atmosféricos por sector de acordo com a nomenclatura NFR 
(CEIP, 2009) para os anos de 2008 e 2009 nos concelhos da Maia e Matosinhos  
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Na área envolvente à área do loteamento do PNES, num raio de 2 km, as principais fontes de 
emissões de poluentes atmosféricos são as vias de tráfego A41/IC24; Rua Conselheiro Luís de 
Magalhães (EN13), Rua Conselheiro Costa Aroso (EN 107) e EN14, a Central de Incineração de 
Resíduos Sólidos Urbanos – LIPOR II e a Sonae Indústria de Revestimentos, SA (fábrica de 
aglomerados de madeira) que faz parte do PNES.  

O Loteamento do PNES já se encontra construído quase na totalidade. O Lote 1 corresponde às 
instalações de várias empresas do grupo Sonae, destacando-se a Sonae Indústria de 
Revestimentos, SA (SIR) que possui uma unidade de cogeração, os escritórios da Sonae Capital, 
Sonae Sierra e Sonae Center. 

A unidade de cogeração referida corresponde a uma central de cogeração em ciclo combinado 
com base em turbina a gás natural que produz simultaneamente energia elétrica e energia térmica 
(água quente e vapor). 

O Lote 2 é ocupado por empresas da Holding Sonae MC responsáveis pela logística de 
distribuição do sector do retalho alimentar. Salienta-se que este Lote inclui um posto de 
abastecimento de combustível, uma central de frio e um grupo gerador. 

O consumo de energia elétrica e consumo de gás natural (para o funcionamento do sistema de 
cogeração em ciclo combinado com base em turbina a gás natural) e energia térmica proveniente 
do processo de cogeração (que gera água quente e vapor) é apresentado no Quadro III.11. 

 

Quadro III.11 - Energia consumida e produzida atualmente no PNES  

Fonte de Energia 
Consumo anual 

(MWh) Destino Observações 

Gás Natural 90000 Central de cogeração 
 35000 MWh/ano de energia elétrica são 

vendidos à rede pública 

Energia elétrica (rede pública) 13584 Lote 1 e 2  

 

No ano de 2011 o efluente gasoso produzido na unidade de cogeração foi monitorizado 2 vezes, 
em Setembro e Dezembro, vide relatórios de ensaio apresentados no Anexo III do Volume de 
Anexos Técnicos. Os caudais mássicos de emissão dos poluentes caracterizados nas monitorizações 
são apresentados no Quadro III.12.  

A comparação com os inventários de emissões do concelho da Maia para os anos de 2008 e 
2009 permite atribuir uma significância aos valores emitidos pela unidade de cogeração.  

Considerando um valor médio de emissão com base nos resultados das 2 monitorizações 
efetuadas verifica-se que: 

- as emissões de CO da unidade de cogeração presente no loteamento do PNES representa 
cerca de 40% das emissões inventariadas para o ano de 2008 para o CO no concelho da Maia 
associado ao sector Produção de energia e um valor de inferior a 0,05% quando comparado com as 
emissões totais de CO para o concelho da Maia; 

- as emissões de NOx da unidade de cogeração presente no loteamento do PNES representa 
cerca de 14% das emissões médias inventariadas para o ano de 2008 e 2009 para o NOx no 
concelho da Maia associado ao sector Produção de energia e um valor de inferior a 2% quando 
comparado com as emissões totais de NOx para o concelho da Maia; 
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- as emissões de SO2 da unidade de cogeração presente no loteamento do PNES representa 
cerca de 62% das emissões médias inventariadas para o ano de 2008 e 2009 para o SOx no 
concelho da Maia associado ao sector Produção de energia e um valor de inferior a 1,5% quando 
comparado com as emissões totais de SOx para o concelho da Maia; 

- as emissões de COVNM da unidade de cogeração presente no loteamento do PNES são 
residuais quando comparadas com as emissões totais do concelho da Maia. 

 

Quadro III.12 - Caudais mássicos de emissão dos poluentes emitidos no efluente gasoso produzido 
na unidade de cogeração. 

Parâmetro Unidade Set/11 Dez/11 

CO kg/h 1(+-0,3) <0,3 

NOx kg/h 6(+-)1 3(+-0,7) 

SO2 kg/h 1(+-0,2) <0,2 

COV kg C/h <0,04 <0,5 

COVNM kg C/h <0,0006 <0,003 

PTS kg/h <0,07 <0,09 

Parâmetro Unidade Set/11 Dez/11 

CO ton/ano 8,760 <2,628 

NOx ton/ano 52,560 26,280 

SO2 ton/ano 8,760 <1,840 

COV ton C/ano <0,350 <0,438 

COVNM ton C/ano <0,005 <0,026 

PTS ton/ano <0,613 <0,788 

 

O tráfego rodoviário nas rodovias envolventes à área do projeto e que são afetadas pelas 
atividades existentes no loteamento do PNES foi contabilizado e é apresentado no Quadro III.13. 

Para o Lote 1 as entradas de veículos ligeiros são feitas a partir da rotunda poente. Para a SIR 
(indústria), que ocupa a maior área do Lote 1 as entradas de pesados são feitas pela Portaria 
Norte.  

As entradas de ligeiros para o Lote 2 fazem-se a partir da Rotunda poente para o 
estacionamento em cave. Todas as entradas/saídas de pesados da distribuição (Lote 2) são feitas a 
partir da R. Conselheiro Costa Aroso na Rotunda (de forma alongada) existente a nascente. Esta 
portaria nascente apenas permite a entrada a ligeiros para largada ou recolha de passageiros 
(entram e saem imediatamente). 

A rua Conselheiro Costa Aroso e a rua Conselheiro Luís de Magalhães (antiga EN 13) são 
rodovias com elevado tráfego rodoviário. De acordo com os dados do estudo de tráfego, o tráfego 
médio diário (TMD) de pesados na rua Conselheiro Costa Aroso é de 2576 veículos/dia dos quais 
1048 acedem ao Lote 2 pela Portaria Nascente. O TMD de veículos pesados na rua Conselheiro Luís 
de Magalhães é de 3157 veículos/dia e apenas 13 acedem ao Lote 1 pela Portaria Norte. O TMD de 
veículos ligeiros na rua Conselheiro Luís de Magalhães é de 24850 veículos/dia e apenas 319 
acedem ao Lote 1 pela Portaria Norte e 2905 acedem ao Lote 1 e Lote 2 pela Rotunda Poente, vide 
Figura III.25. 

Verifica-se assim que cerca de 41% dos veículos pesados que circulam no troço da rua 
Conselheiro Costa Aroso compreendido entre o cruzamento com a rua Adelino Amaro da Costa e o 
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cruzamento com o acesso à portaria nascente tem como destino o PNES e que cerca de 1% dos 
veículos ligeiros que circulam rua Conselheiro Luís de Magalhães tem como destino o PNES. 

 

Quadro III.13 - Tráfego rodoviário nas rodovias envolventes à área do projeto. 

Rodovias 
Diurno Entardecer Noturno TMD 

Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Total 

Rua Conselheiro 
Costa Aroso 

(antiga EN 107) 
765 152 405 139 142 23 12296 2576 14872 

Acesso SONAE 
Rotunda Nascente 0 57 0 25 0 29 0 1048 1048 

Rua Conselheiro 
Luís de Magalhães 

(antiga EN 13) 
1450 213 880 76 420 20 24850 3157 28007 

Acesso SONAE 
Portaria Norte 21 1 10 0 2 0 319 13 332 

Acesso SONAE 
Rotunda Poente 190 0 97 0 18 0 2905 0 2905 

 

Figura III.25 - Fotografia aérea da área do loteamento indicando os locais de entrada de veículos 
em cada Lote. 

A circulação dos pesados ao PNES faz-se praticamente toda pelo acesso norte e o tráfego de 
pesados é escoado maioritariamente em direção à A41/IC24 pela rua Adelino Amaro da Costa e 
pela via paralela à A41/IC24, vide Figura III.26. 
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Figura III.26 - Fotografia aérea indicando a acessibilidade dos veículos pesados à Portaria 
Nascente, linha verde. 

 

Também o tráfego rodoviário a circular na A41/IC24 e na EN14 influenciam a qualidade do ar à 
escala local. Os dados de tráfego disponíveis, vide Quadro III.14 e Quadro III.15, mostram 
volumes de tráfego elevados nas rodovias A41 e EN14. No caso da rodovia A41/IC24 o tráfego 
sofreu um decréscimo acentuado no ano de 2011 e que o tráfego na EN14 manteve-se 
aproximadamente constante entre os anos de 2008 e 2008. 

 

Quadro III.14 - Tráfego rodoviário a circular na A41/IC24. 

Troços da A41/IC24 
TMD 

2008 2009 2010 2011 

Lipor – EN13 42068 44869 40840 23049 

EN13 – EN14 45234 47329 42941 25060 

EN14 – EN107 45113 47545 44211 24659 

 

Quadro III.15 - Tráfego médio diário a circular na EN14. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TMD 14593 15500 15223 15572 15100 14736 

Ligeiros 13550 14485 14243 14599 14082 13643 

Pesados 1043 1015 980 973 1018 1093 
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III.6.2. Recetores Sensíveis 

Os recetores sensíveis localizados na área envolvente ao PNES são os núcleos habitacionais 
existentes. Existem núcleos habitacionais em todas as direções dos quais se salientam, devido à 
sua proximidade e dimensão, os núcleos habitacionais localizados a Noroeste, Nordeste e Este, 
indicados com a linha azul sobre a fotografia aérea na Figura III.27. Os recetores sensíveis mais 
afetados pelas emissões associadas ao tráfego de pesados que acede ao PNES são as habitações 
localizadas na proximidade do percurso efetuado pelos veículos pesados entre a A41/IC24 e a 
Portaria nascente. 

 

Figura III.27 - Fotografia aérea identificando os núcleos habitacionais na área envolvente ao 
loteamento do PNES. Os núcleos habitacionais são indicados com a linha azul e o acesso do tráfego 

pesado proveniente do PNES à A41/IC24 é apresentado com uma linha verde. 

 

III.6.3. Caracterização da Qualidade do Ar 

A caracterização da qualidade do ar foi efetuada ao nível do concelho através do estudo dos 
dados de qualidade do ar obtidos nas Estações de monitorização da Qualidade do Ar. Os dados de 
qualidade do ar das Estações de Qualidade do Ar foram obtidos no sítio internet da Agência 
Portuguesa do Ambiente (www.qualar.org).  

A caracterização da qualidade do ar à escala local, isto é, na área envolvente ao loteamento, foi 
efetuada pela análise dos dados de qualidade do ar obtidos por uma campanha de Avaliação da 
Qualidade do Ar efetuada na área do PNES. 

 



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSEDE  

EIA do Loteamento do Parque de Negócios das Empresas Sonae projectos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Junho de 2012 63 Relatório 

Y:\Processos\A030\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A030-REL-EIA-R01.doc A-REL-01 

III.6.3.1. Estações da Rede Nacional da Qualidade do Ar 

As Estações de Monitorização da Qualidade de Ar mais próximas da área do projeto em 
estudo são: D. Manuel II – Vermoim, VNTelha-Maia, Custóias-Matosinhos, Leça do Balio-
Matosinhos, Meco – Perafita e Afonso Henriques-Águas Santas, vide Quadro III.16.  

Quadro III.16 - Estações de Monitorização da Qualidade de Ar mais próximas da área do projeto em 
estudo. 

 
D.Manuel II-

Vermoim 
VNTelha-Maia 

Custóias-
Matosinhos 

Leça do Balio-
Matosinhos 

Meco-Perafita 

Afonso 
Henriques-

Águas 
Santas 

Código: 1024 1031 1021 1034 1025 1049 

Data de inicio: 14/09/2001 01/01/1999 01/01/1999 01/01/2000 01/08/2002 10/02/2005 

Tipo de Ambiente: Urbana Suburbana Suburbana Suburbana Suburbana Urbana 

Tipo de Influência: Tráfego Fundo Fundo Fundo Industrial Tráfego 

Zona: Porto Litoral Porto Litoral Porto Litoral Porto Litoral Porto Litoral Porto Litoral 

Rua: 
Avenida D. 
Manuel II 

Urbanização do 
Lidador - 
Edifício da 

Escola Primária 

Rua Nova de 
São Gens Lugar da Agrela Rua do Meco 

Rua Afonso 
Henriques 

Freguesia: Vermoim 
Vila Nova da 

Telha Custoias Leça do Balio Perafita Águas Santas 

Concelho: Maia Maia Matosinhos Matosinhos Matosinhos Maia 
1Latitude: 474334 476206 470367 472397 474012 470335 

1Longitude: 159195 155690 156983 158043 151275 162831 

Distância 
aproximada à área 

do projeto (km) 
1,4 2,2 3,8 1,8 6,0 6,4 

Localização da 
estação relativa à 
área do projeto 

Este Noroeste Sudoeste Sul Oeste Sudeste 

1Coordenadas Hayford–Gauss militar (m) 

Concentração de PM10 no ar ambiente 

A concentração de PM10 no ar ambiente apresenta uma tendência decrescente desde 2005 
verificando-se apenas a exceção para o ano de 2010 e para a estação de Vila Nova da Telha. 
Relativamente às excedências permitidas verifica-se que, no ano de 2010, na estação de Meco-
Perafita, o limite de 35 dias foi ligeiramente ultrapassado e na estação de Vila Nova da Telha o 
valor limite foi largamente ultrapassado (vide Quadro III.17 e Figura III.28). A análise do Quadro 
III.18 e Figura III.29 permite verificar que relativamente ao valor limite (base diária), no ano de 
2010, apenas foi ultrapassado na estação de Vila Nova da Telha. 

Quadro III.17 - Número de excedências na concentração de PM10 no ar ambiente, observadas nas 
Estações de Monitorização da Qualidade do Ar mais próximas da área do projeto em estudo, 

relativamente ao valor limite para proteção da saúde humana (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de 
Setembro). 

Valor Limite (µg/m3) Excedências permitidas (excedências/ano civil) 

50 35 

 Excedências observadas (excedências/ano civil) 

Estação de Monitorização Ano de 2005 Ano de 2006 Ano de 2007 Ano de 2008 Ano de 2009 Ano de 2010 

D.Manuel II-Vermoim 84 86 87 28 35 27 

VNTelha-Maia 86 55 35 17 31 123 

Custóias-Matosinhos 129 59 72 12 31 30 

Leça do Balio-Matosinhos 73 39 75 33 38 16 

Meco-Perafita 77 62 64 40 44 37 
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Figura III.28 - Número de excedências na concentração de PM10 no ar ambiente, observadas nas 
Estações de Monitorização da Qualidade do Ar mais próximas da área do projeto em estudo, 

relativamente ao valor limite para proteção da saúde humana (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de 
Setembro). A linha vermelha representa o n.º de excedências permitidas. 

 

Quadro III.18 - Valores anuais (base diária) da concentração de PM10 no ar ambiente, observados 
nas Estações de Monitorização da Qualidade do Ar mais próximas da área do projeto em estudo 

(Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de Setembro). 

 Valor Limite (µg/m3) 

 40 

 Valor anual (base diária) (µg/m3) 

Estação de Monitorização Ano de 2005 Ano de 2006 Ano de 2007 Ano de 2008 Ano de 2009 Ano de 2010 

D.Manuel II-Vermoim 40 38 39 26 26 25 

VNTelha-Maia 39 33 30 26 24 46 

Custóias-Matosinhos 48 38 35 23 25 28 

Leça do Balio-Matosinhos 36 37 38 42 29 26 

Meco-Perafita 38 36 37 31 32 30 
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Figura III.29 - Valores anuais (base diária) da concentração de PM10 no ar ambiente, observados 
nas Estações de Monitorização da Qualidade do Ar mais próximas da área do projeto em estudo 

(Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de Setembro). A linha vermelha representa o valor limite. 

 

Concentração de CO no ar ambiente 

Em termos de concentração de CO no ar ambiente, os valores observados foram bastante 
inferiores aos valores limites legislados com exceção da excedência do valor limite de 10 mg/m3 
por 4 vezes na estação de Vila Nova da Telha no ano de 2006 (vide Quadro III.19 e Quadro III.20). 

Quadro III.19 - Número de excedências na concentração de CO no ar ambiente, observadas nas 
Estações de Monitorização da Qualidade do Ar mais próximas da área do projeto em estudo, 

relativamente ao valor limite para proteção da saúde humana (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de 
Setembro). 

Valor Limite (mg/m3) Excedências permitidas (excedências/ano civil) 

10 0 

 Excedências observadas (excedências/ano civil) 

Estação de Monitorização Ano de 2005 Ano de 2006 Ano de 2007 Ano de 2008 Ano de 2009 Ano de 2010 

D.Manuel II-Vermoim 0 0 0 0 0 0 

VNTelha-Maia 0 4 0 0 0 0 

Custóias-Matosinhos 0 0 0 0 0 - 

Leça do Balio-Matosinhos 0 0 0 0 0 0 

Meco-Perafita 0 0 0 0 0 0 

Afonso Henriques-Águas 
Santas 0 0 0 0 0 0 
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Quadro III.20 - Valores anuais (base octo-horária) da concentração de CO no ar ambiente, 
observados nas Estações de Monitorização da Qualidade do Ar mais próximas da área do projeto em 

estudo (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de Setembro). 

 Valor Limite (mg/m3) 

 10 

 Valor anual (base octo-horária) (mg/m3) 

Estação de Monitorização Ano de 2005 Ano de 2006 Ano de 2007 Ano de 2008 Ano de 2009 Ano de 2010 

D.Manuel II-Vermoim 0,50 0,42 0,44 0,39 0,35 0,40 

VNTelha-Maia 0,43 0,40 0,41 0,26 0,29 0,20 

Custóias-Matosinhos 0,43 0,39 0,40 0,37 0,34 - 

Leça do Balio-Matosinhos 0,67 0,48 0,44 0,39 0,39 0,45 

Meco-Perafita 0,33 0,32 0,30 0,27 0,25 0,26 

Afonso Henriques-Águas 
Santas 0,57 0,53 0,50 0,43 0,42 0,39 

 

Concentração de NO2 no ar ambiente 

A análise da qualidade do ar em termos de concentração de NO2 no ar ambiente permite 
verificar que embora todas as estações apresentem menos de 18 excedências ao valor limite 
horário, a estação de Afonso Henriques-Águas Santas apresentou entre 2007 e 2010 cerca de 10 
excedências e a estação de Custóias-Matosinhos apresentou 13 excedências para o ano de 2009 
vide Quadro III.21. Relativamente valores anuais (base horária) da concentração de NO2 verificou-
se a excedência na estação de Afonso Henriques-Águas Santas para todos os anos analisados e a 
excedência no ano de 2009 na estação de Vila Nova da Telha (vide Quadro III.22 e Figura III.30). 

Quadro III.21 - Número de excedências na concentração de NO2 no ar ambiente, observadas nas 
Estações de Monitorização da Qualidade do Ar mais próximas da área do projeto em estudo, 

relativamente ao valor limite para proteção da saúde humana (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de 
Setembro).  

Valor Limite (µg/m3) Excedências permitidas (excedências/ano civil) 

200 18 

 Excedências observadas (excedências/ano civil) 

Estação de Monitorização Ano de 2005 Ano de 2006 Ano de 2007 Ano de 2008 Ano de 2009 Ano de 2010 

D.Manuel II-Vermoim 0 0 0 0 0 0 

VNTelha-Maia 0 0 0 0 0 0 

Custóias-Matosinhos 0 1 0 1 13 1 

Leça do Balio-Matosinhos 8 1 1 0 0 0 

Meco-Perafita 0 0 0 0 0 0 

Afonso Henriques-Águas 
Santas 2 1 10 10 9 11 

 

Quadro III.22 - Valores anuais (base horária) da concentração de NO2 no ar ambiente, observados 
nas Estações de Monitorização da Qualidade do Ar mais próximas da área do projeto em estudo 

(Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de Setembro). 

 Valor Limite (µg/m3) 

 40 

 Valor anual (base horária) (µg/m3) 

Estação de Monitorização Ano de 2005 Ano de 2006 Ano de 2007 Ano de 2008 Ano de 2009 Ano de 2010 

D.Manuel II-Vermoim 33 30 34 30 31 31 
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VNTelha-Maia 18 20 21 20 65 21 

Custóias-Matosinhos 29 26 42 33 27 9 

Leça do Balio-Matosinhos 28 36 44 28 30 38 

Meco-Perafita 29 19 21 16 18 16 

Afonso Henriques-Águas 
Santas 49 45 47 44 47 44 

 

 

Figura III.30 - Valores anuais (base horária) da concentração de NO2 no ar ambiente, observados 
nas Estações de Monitorização da Qualidade do Ar mais próximas da área do projeto em estudo 

(Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de Setembro). A linha vermelha representa o valor limite. 

 

Concentração de Benzeno no ar ambiente 

O benzeno foi monitorizado entre os anos de 2005 e 2008 na estação de Custóias-Matosinhos e 
nos anos de 2009 e 2010 na estação de Meco-Perafita tendo-se observado sempre concentrações 
médias anuais (base horária) inferiores aos valores limites legislados (vide Quadro III.23).  

Quadro III.23 - Valores anuais (base horária) da concentração de Benzeno no ar ambiente, 
observados nas Estações de Monitorização da Qualidade do Ar mais próximas da área do projeto em 

estudo (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de Setembro). 

 Valor Limite (µg/m3) 

 5 

 Valor anual (base horária) (µg/m3) 

Estação de Monitorização Ano de 2005 Ano de 2006 Ano de 2007 Ano de 2008 Ano de 2009 Ano de 2010 

Custóias-Matosinhos 1,3 0,4 0,7 0,3 - - 

Meco-Perafita - - - - 2,3 1,9 
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III.6.3.2. Campanha de Avaliação da Qualidade do Ar 

Com o objetivo de caracterizar a área de implementação do futuro loteamento foi efetuada 
uma campanha de monitorização da qualidade do ar com recurso a uma estação de qualidade do 
ar móvel. No Anexo III.2 do Volume de Anexos Técnicos é apresentado o Relatório Técnico 
(“Avaliação da Qualidade do Ar, Relatório de trabalho n.º 313.358/2011, CTCV Outubro de 2011”).  

Nos pontos seguintes é efetuada a análise dos valores das concentrações dos parâmetros da 
qualidade do ar obtidos na campanha de monitorização comparando-os com os valores limite para 
proteção da saúde humana referenciados no Decreto-lei n.º 102/2010 de 23 de Setembro e com os 
valores medidos nas Estações de Qualidade do Ar mais próximas da área do projeto em estudo 
para o mesmo período de monitorização. Os dados das Estações de Qualidade do Ar foram obtidos 
no sítio internet da APA (www.qualar.org) e são dados não validados. 

Foi monitorizado o local de amostragem identificado no Quadro III.24. A localização 
pormenorizada pode ser visualizada no Relatório Técnico apresentado nos Anexos Técnicos. 

Quadro III.24 - Local de amostragem para monitorização da qualidade do ar 

Local de amostragem Coordenadas Hayford–Gauss militar (m) Data de Amostragem 

Maia M: 157885; P: 474198 13-10-2011 a 19-10-2011 

 

Concentração de PM10 no ar ambiente  

Os resultados obtidos para o período de amostragem para a concentração de PM10 através 
da estação móvel e nas Estações de Qualidade do Ar com informação disponível são apresentados 
no Quadro III.25 e Figura III.31. 

Quadro III.25 - Concentração média diária de PM10 determinada pela estação móvel na área do 
projeto e nas Estações de Monitorização da Qualidade do Ar mais próximas da área do projeto em 

estudo, para o período de amostragem. 

Data de 
Amostragem 

Concentração média diária de PM10 (µg/m3) 

Estação móvel - 
área do projeto 

D.Manuel II-
Vermoim VNTelha-Maia 

Custóias-
Matosinhos Meco-Perafita 

quinta-feira, 13 de 
Outubro de 2011 76 82 50 75 76 

sexta-feira, 14 de 
Outubro de 2011 88 102 87 94 100 

sábado, 15 de 
Outubro de 2011 62 115 136 83 114 

domingo, 16 de 
Outubro de 2011 66 108 139 78 60 

segunda-feira, 17 
de Outubro de 

2011 
57 89 - 81 59 

terça-feira, 18 de 
Outubro de 2011 50 65   59 59 

quarta-feira, 19 de 
Outubro de 2011 23 31 46 34 56 

Valor médio 60 85 92 72 74 
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Figura III.31 - Variação temporal dos valores diários da concentração de PM10 (µg/m3) ocorridas 
nos locais de amostragem e nas Estação da Qualidade do Ar para o período de amostragem. A linha 

vermelha indica o valor limite diário para proteção da saúde humana (50 µg/m3) e a linha azul 
indica o valor limite anual para proteção da saúde humana (40 µg/m3), definidos no Decreto-Lei nº 

102/2010 de 23 de Setembro. 

 

Assim verifica-se que durante a campanha de avaliação, que teve a duração de 7 dias, o 
valor limite diário estabelecido para proteção da saúde humana (50 g/m3) foi ultrapassado em 5 
dias na estação móvel colocada na área do projeto. O valor médio obtido para o período dos 7 dias 
de amostragem é superior ao valor limite definido para o período de um ano e verificou-se também 
que o valor obtido na área do projeto foi inferior ao obtido nas Estações de Qualidade do Ar 
analisadas. 

 

Concentração de NO2 no ar ambiente 

No local de amostragem, na medição de 7 dias ocorrendo entre 13 e 19 de Outubro de 2011, a 
média da concentração de NO2 apresenta um valor de 51 µg/m3, o qual ultrapassa o valor limite 
definido no Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de Setembro (40 µg/m3). Relativamente ao valor 
máximo horário, nos 7 dias de amostragem, o valor limite de 200µg/m3 não foi ultrapassado. 

Uma análise comparativa dos valores máximos horários da concentração de NO2 ocorridos no 
ponto de amostragem e nas Estações da Qualidade do Ar de D. Manuel II- Vermoim e Meco – 
Perafita (as únicas com dados disponíveis para o período de amostragem), permite verificar que, 
embora no local de amostragem tenham sido registados valores da mesma ordem de grandeza dos 
observados nas Estações de Qualidade do Ar próximas, em nenhum dia foi ultrapassado o valor 
limite enquanto que na estação D. Manuel II – Vermoim no dia 14 de Outubro de 2011 foi 
observado um valor superior ao limite definido pelo Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de Setembro, 
vide Quadro III.26.  
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Quadro III.26 - Concentração máxima horária de NO2 determinada pela estação móvel na área do 
projeto e nas Estações de Monitorização da Qualidade do Ar mais próximas da área do projeto em 

estudo, para o período de amostragem. 

Data de Amostragem 

Concentração máxima horária de NO2 (µg/m3) 

Estação móvel - 
área do projeto 

D.Manuel II-Vermoim Meco-Perafita 

quinta-feira, 13 de Outubro de 2011 96 174 96 

sexta-feira, 14 de Outubro de 2011 130 222 174 

sábado, 15 de Outubro de 2011 149 144 102 

domingo, 16 de Outubro de 2011 122 107 46 

segunda-feira, 17 de Outubro de 2011 84 92 41 

terça-feira, 18 de Outubro de 2011 66 70 51 

quarta-feira, 19 de Outubro de 2011 54 59 57 

 

Concentração de CO no ar ambiente 

Na Quadro III.27 é apresentado o máximo diário das médias de oito horas da concentração de 
CO determinado pela estação móvel e pelas Estações D. Manuel II - Vermoim, VNTelha - Maia, 
Afonso Henriques – Águas Santas e Meco – Perafita, para o período de amostragem.  

Na área do loteamento do PNES o máximo diário das médias de oito horas da concentração de 
CO determinado pela estação móvel na medição de 7 dias ocorrendo entre 13 e 19 de Outubro de 
2011 foi de 1,2 mg/m3, o qual não ultrapassa o valor limite definido no Decreto-Lei nº 102/2010 
de 23 de Setembro (10 mg/m3). 

Uma análise comparativa com o máximo diário das médias de oito horas da concentração de CO 
determinado nas Estações da Qualidade do Ar mais próximas, para o período de amostragem, 
permite verificar que o valor de concentração do CO é da mesma ordem de grandeza. 

Quadro III.27 - Máximo diário das médias de oito horas da concentração de CO determinada pela 
estação móvel na área do projeto e nas Estações de Monitorização da Qualidade do Ar mais 

próximas da área do projeto em estudo, para o período de amostragem. 

Data de Amostragem 

Máximo diário das médias de oito horas de CO (mg/m3) 

Estação móvel - 
área do projeto 

D.Manuel II-
Vermoim 

VNTelha-
Maia 

Afonso Henriques-
Águas Santas 

Meco-
Perafita 

quinta-feira, 13 de Outubro de 2011 a 
quarta-feira, 19 de Outubro de 2011 1,2 1,5 1,0 1,6 1,2 

 

Concentração de Benzeno no ar ambiente 

No Quadro III.28 é apresentada a concentração máxima horária de Benzeno determinada pela 
estação móvel e pela Estação Meco – Perafita, para o período de amostragem.  

Na área do loteamento do PNES a concentração máxima horária de Benzeno determinada pela 

estação móvel na medição de 7 dias ocorrendo entre 13 e 19 de Outubro de 2011 foi de 4,2 g/m3. 

Uma análise comparativa com a concentração máxima horária de Benzeno determinado na 
Estação Meco – Perafita, para o período de amostragem, permite verificar que o valor de 



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSEDE  

EIA do Loteamento do Parque de Negócios das Empresas Sonae projectos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Junho de 2012 71 Relatório 

Y:\Processos\A030\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A030-REL-EIA-R01.doc A-REL-01 

concentração do Benzeno superior (na maior parte dos dias é superior duas a três vezes) ao 
observado na estação móvel. 

Quadro III.28 - Concentração máxima horária de Benzeno determinada pela estação móvel na área 
do projeto e na Estações de Monitorização da Qualidade do Ar de Meco - Perafita, para o período de 

amostragem. 

Data de Amostragem 
Concentração máxima horária de Benzeno (µg/m3) 

Estação móvel - área do projeto Meco-Perafita 

quinta-feira, 13 de Outubro de 2011 2,3 5,0 

sexta-feira, 14 de Outubro de 2011 2,8 8,0 

sábado, 15 de Outubro de 2011 4,2 7,0 

domingo, 16 de Outubro de 2011 3,0 7,0 

segunda-feira, 17 de Outubro de 2011 2,8 7,0 

terça-feira, 18 de Outubro de 2011 1,6 6,0 

quarta-feira, 19 de Outubro de 2011 1,2 7,0 

 

III.6.4. Plano de Melhoria da Qualidade do Ar na Região do Norte 

O Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 279/2007, de 6 de 
Agosto, definiu as linhas de orientação da política de gestão da qualidade do ar, a nível nacional, 
determinando que para as zonas onde os níveis de poluentes fossem superiores aos valores limite, 
fossem elaborados planos de melhoria da qualidade do ar e respetivos programas de execução, 
destinados a fazer cumprir esses mesmos valores. 

Tendo como base os resultados da monitorização da qualidade do ar na Região Norte entre os 
anos de 2001 e 2004 foi concluído que as PM10 deveriam ser alvo de um Plano de Melhoria. 

Assim sendo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte elaborou o 
Plano de Melhoria da Qualidade do Ar na Região Norte (Borrego. C, et al., 2007), aplicável às 
aglomerações Porto Litoral, Vale do Ave e Vale do Sousa, áreas onde se registaram níveis do 
poluente partículas PM10 superiores aos valores limite, acrescidos da respetiva margem de 
tolerância  

A Portaria n.º 716/2008 de 6 de Agosto veio aprovar o Plano de Melhoria da Qualidade do Ar da 
Região Norte, sendo o relatório síntese publicado em anexo à portaria. 

O Plano de Melhoria da Qualidade do Ar serviu de base ao Programa de Execução, o qual foi 
aprovado e publicado pelo Despacho n.º 20762/2009 de 19 de Setembro. O Programa de Execução 
definiu as ações a realizar para a sua concretização e respetiva calendarização, quais as entidades 
responsáveis pela execução dessas ações, bem como os indicadores para avaliar a sua eficácia.  

O Município da Maia, onde se encontra localizado o loteamento do PNES, e Municípios 
envolventes iniciaram já a aplicação de um conjunto de medidas com vista a diminuição das 
emissões de PM10 e que têm tido e terão efeitos de redução ao nível dos outros poluentes 
atmosféricos e de consumo de energia. 

O Programa de Execução tem vindo a ser monitorizado, tendo sido publicado o Relatório de 
monitorização de ações de Outubro de 2009 a Abril 2010 (Borrego et al., 2010) onde foi 
apresentado o estado de implementação do Programa. 
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III.6.5. Síntese conclusiva 

A análise das emissões de poluentes atmosféricos e dos dados de qualidade do ar permitiu 
concluir que o concelho da Maia, onde está inserido o loteamento do PNES, e os concelhos vizinhos 
estão sujeitos a várias fontes de poluentes atmosféricos e a uma elevada quantidade de emissões.  

Verifica-se que, embora tenham sido já implementadas medidas com vista à melhoria da 
qualidade do ar ocorrendo já uma redução significativa nas emissões atmosféricas e embora a 
qualidade do ar tenha vindo a melhorar ao longo dos últimos anos, ainda se verificam situações de 
excedência dos valores limites definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de Setembro. 

Relativamente à qualidade do ar à escala local, área envolvente ao loteamento do PNES, os 
resultados da campanha de monitorização realizada com a estação móvel permitiram observar 
concentrações de poluentes da mesma ordem de grandeza, com exceção do Benzeno, das Estações 
de Qualidade do Ar vizinhas indiciando que a qualidade do ar na área em análise resulta não só da 
existência de fontes locais mas também das fontes de emissão e das condições de dispersão de 
poluentes à escala regional. 

III.7. PAISAGEM 

III.7.1. Enquadramento 

A Paisagem é um sistema complexo e dinâmico, onde ocorre a interação de diferentes fatores 
naturais e culturais que evoluem em conjunto. Este descritor determina e é determinado pela 
ecologia e pelos valores culturais, emotivo-sensoriais e sócio-económicos. 

A paisagem é tudo o que se vê e que a visão alcança.  

A análise deste descritor foi efetuada partindo de um nível global, enquadramento territorial até 
à especificidade das áreas mais próximas da área em estudo. 

Na caracterização da paisagem da área de implantação do Projecto em estudo e da sua área de 
influência são considerados os seguintes aspetos: 

 Caracterização da estrutura da paisagem, integrando as componentes naturais (como a 
hipsometria, declives, exposições e coberto vegetal) e humanizadas (aglomerados 
habitacionais); 

 Delimitação e caracterização das Unidades Homogéneas da Paisagem (UHP) que identificam 
o Carácter da Paisagem; 

 Identificação das Áreas de Influência Visual do Projecto e Avaliação da Sensibilidade Visual 
da Paisagem. 

Uma vez que se trata de um loteamento empresarial já construído, será dada relevância à 
forma como o mesmo se enquadra com a evolvente, numa perspetiva de minimização dos seus 
impactes resultantes do projecto para o exterior. 

Um dos aspetos a considerar nesta análise é o facto de a área onde se insere a intervenção ser 
uma Área empresarial – Solo Urbanizado, ou seja uma área marcadamente humanizada.  
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III.7.2. Metodologia 

A metodologia de abordagem deste descritor consiste nas seguintes fases: 

Fase 1 - Caracterização da paisagem na área em estudo - são efetuadas análises parcelares 
com base na Natureza Fisiográfica e no tipo de Coberto Vegetal do território, uma vez 
que estes parâmetros são fundamentais para o conhecimento da estrutura do terreno 
e, portanto, dos elementos estruturantes da paisagem.  

Assim sendo, este estudo da paisagem contempla a interação dos seguintes elementos: 

 Hipsometria – Carta de Hipsometria, ver Figura III.32 e Figura III.33; 

 Declives – Carta de Declives, ver Figura III.34 e Figura III.35;  

 Exposições – Carta de Exposições, ver Figura III.36 e Figura III.37; 

 Análise do terreno “in situ”; 

 Análise do Coberto vegetal, refletindo este fator a humanização da paisagem. 

Fase 2 – Identificação do Carácter da Paisagem - Delimitação e caracterização das Unidades 
Homogéneas da Paisagem (UHP), ver Figura III.40; 

Fase 3 - Determinação das Áreas de Influência Visual do Projecto (Bacias Visuais) e a Avaliação 
da Sensibilidade Visual da Paisagem - A delimitação e o estudo das bacias visuais 
permitem avaliar / minimizar as alterações feitas pela Zona Empresarial no 
“Continuum naturale”. 

III.7.3. Caracterização da Paisagem 

III.7.3.1. Análise Fisiográfica 

A região onde se insere a área em estudo caracteriza-se pela sua hipsometria suave e encontra-
se inserida numa zona junto a um talvegue importante que é o Rio Leça. As cotas, dentro da área 
em estudo, variam entre os 40 e 60m, como é possível observar nas Cartas de Hipsometria a 
seguir apresentadas, (Figura III.32 e Figura III.33). 
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Figura III.32 – Carta de Hipsometria 

 

Figura III.33 – Carta de Hipsometria (mais pormenorizada junto à área em estudo) 

III.7.3.2. Declives 

Quanto aos declives, na área em estudo e na sua envolvente tem-se declives dominantemente 
suaves. Dentro da área em estudo, como é possível observar nas Cartas dos Declives, há 
dominância das classes dos 0-12%, ver Figura III.34 e Figura III.35. 
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Figura III.34 - Carta de Declives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.35 - Carta de Declives (mais pormenorizada junto à área em estudo) 

III.7.3.3. Exposições 

As exposições dominantes na área em estudo são as exposições Sul e Oeste, conforme se pode 
observar nas Cartas de Exposições, ver Figura III.36 e Figura III.37. 
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Figura III.36 - Carta de Exposições 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.37 - Carta de Exposições (mais pormenorizada junto à área em estudo) 
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III.7.3.4. Análise do Coberto vegetal 

O coberto vegetal é praticamente inexistente na área de intervenção. Na sua envolvente é de 
salientar a importância das manchas de coberto vegetal (eucaliptos e pinheiros) na criação de 
barreiras visuais para o loteamento empresarial, nomeadamente junto à Nacional 13 (Figura 
III.38) e junto a Outeiro (Figura III.39). Este coberto vegetal serve também para o enquadramento 
da área em estudo na paisagem. 

 

 

Fonte: Google Earth 

Figura III.38 - Vista da área em estudo a partir da N13 

 

 

Fonte: Google Earth 

Figura III.39 - Vista da área em estudo a partir da A41/IC24 

III.7.4. Delimitação e caracterização de unidades homogéneas de paisagem 

A identificação das Unidades Homogéneas da Paisagem (UHP) resulta da associação de manchas 
ao longo território cujas características físicas e a ocupação do solo são semelhantes, apresentando 
uniformidade visual. Estas definem o carácter da paisagem. 

A área em estudo localiza-se nas proximidades de espaços verdes com algum interesse, 
nomeadamente de áreas verdes de proteção aos recursos naturais e junto a áreas de habitação 
(ver Figura III.40). 

 

Área em estudo  Barreira Visual  

N13 

Área em estudo  Barreiras Visuais  Outeiro  
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Figura III.40 - Unidades Homogéneas da Paisagem (UHP) 

 

 

Figura III.41 - Unidades Homogéneas da Paisagem (UHP) (mais pormenorizada junto à área em 

estudo) 

 

Na área em estudo e na envolvente é possível observar três Unidades Homogéneas da 
Paisagem, onde as ocupações do solo dominante são, respectivamente:  
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 Áreas Naturais – Esta Unidade da Paisagem abrange as áreas verdes de proteção aos recursos 

naturais, as áreas verdes de enquadramento, as áreas agrícolas complementares, as agrícolas inseridas 

predominantemente em vales e outras áreas cujo interesse ecológico é fundamental. Caracterizam-se 

pela importância ecológica que estes locais têm;  

 Áreas Habitacionais – Esta área caracteriza-se pelo seu uso intensamente humanizado, o uso do solo 

é um mosaico onde se intercalam manchas de solo urbanizado e urbanizável; 

 Áreas Empresariais – Esta Unidade da Paisagem corresponde às áreas de atividades económicas, com 

concentrações populacionais variáveis.  

 

O valor atribuído a cada UHP, no que se refere às características da paisagem e à capacidade de 
absorção visual encontra-se apresentado, de forma esquemática no Quadro III.29. 

Quadro III.29 – Quadro síntese UHP, da Caracterização física e da Absorção visual 

UHP HIPSOMETRIA DECLIVES EXPOSIÇÕES 
COBERTO 
VEGETAL 

ABSORÇÃO 
VISUAL 

Áreas Naturais 
Altitudes médias a 

baixas 
Declives moderados a 

acentuados Variáveis 
Dominância das 
áreas agrícolas Baixa a média 

Áreas 
Habitacionais 

Altitudes médias a 
baixas Declives suaves  Variáveis 

Dominância da 
edificação Baixa a média 

Áreas 
Empresariais 

Altitudes médias a 
baixas Declives suaves Variáveis 

Dominância da 
edificação Baixa a média 

III.7.5. Identificação das Bacias Visuais 

Para avaliar os impactes do projecto sobre a paisagem determinou-se a Bacia Visual, entendida 
como o espaço territorial abrangido pelo olhar a partir da área em estudo e, reciprocamente, todas 
as áreas que para esta têm visibilidade.  

A área de influência visual do PNES consistiu, primeiramente, na análise ao território (baseada 
na hipsometria, nos declives e nas exposições), e, posteriormente, na conjugação da análise da 
fisiografia do terreno com o coberto vegetal observado em visitas ao local.  

A bacia visual obtida baseou-se na seguinte delimitação: 

 Das áreas planas mais próximas à área em estudo e cuja visibilidade de e para a área 
em estudo é muito grande; 

 Das áreas de encosta / cumeadas, com coberto vegetal de grande porte e cuja maior ou 
menor proximidade à área em estudo determina a maior ou menor importância das 
mesmas em relação à área em estudo, respectivamente. 

 

O facto da área em estudo se situar num terreno com pouca modelação, com declives suaves, 
com um coberto vegetal, nalguns pontos da envolvente, que serve de barreira visual (com 
manchas de eucaliptos e pinheiros) e dos edifícios se desenvolverem preferencialmente na 
horizontal, faz com que o mesmo tenha pouco impacte no terreno. Assim sendo, estes fatores 
determinam a existência de uma bacia visual reduzida, como é possível observar de seguida. 
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Figura III.42 - Carta de localização da Bacia Visual  

 

 

 

Figura III.43 - Carta de localização da Bacia Visual (mais pormenorizada junto à área em estudo) 
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Figura III.44 - Carta de localização da Bacia Visual sobre a Carta Militar (mais pormenorizada junto 

à área em estudo) 

 

 

 

 

Figura III.45 – Identificação das Bacias Visuais nas Unidades Homogéneas da Paisagem (UHP) 
(mais pormenorizada junto à área em estudo) 
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Fonte: Google Earth 

Figura III.46 - Localização das figuras 

 

 

 

Fonte: Google Earth 

Figura III.47 - Vista da área em estudo a partir da A41/IC24 (Local A) 

 

 

A B 

D 
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Fonte: Google Earth 

Figura III.48 - Vista da área em estudo a partir da A41/IC24 (Local B) 

 

Fonte: Google Earth 

Figura III.49 - Vista da área em estudo a partir da EN 13 (Local C) 

 

 

Fonte: Google Earth 

Figura III.50 - Vista da área em estudo a partir da EN13 (Local D) 
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III.8. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITETÓNICO 

III.8.1. Enquadramento Legal 

A presente intervenção arqueológica realizou-se ao abrigo da Lei 107/2001, de 8 de Setembro 
(Lei de Bases do Património Cultural), do Decreto-lei n.º 270/99 de 11 de Junho (Regulamento de 
Trabalhos Arqueológicos), com o aditamento de 10 de Novembro de 2000, da portaria n.º 
330/2001 de 02 de Abril e do respetivo Decreto-lei n.º 197/2005 de 08 de Novembro e de acordo 
com a Circular “Termos de Referência para o Descritor de Património Arqueológico”, editada em 10 
de Setembro de 2004 pelo IPA, sendo devidamente autorizada pelo Instituto de Gestão do 
Património Arquitetónico e Arqueológico (IGESPAR, I.P.) através do ofício C.S.: 756328, datado de 
10 de Novembro de 2011. 

III.8.2. Metodologia 

Os trabalhos arqueológicos foram organizados em três etapas. A primeira etapa, promovida em 
gabinete consistiu na recolha exaustiva de todos os dados disponíveis sobre o projecto, no 
levantamento dos valores patrimoniais existentes (incluindo classificados ou em vias de 
classificação), a nível local, nas diferentes bases de dados disponibilizadas pelas entidades oficiais 
no domínio da proteção do património arquitetónico e arqueológico (Instituto de Gestão do 
Património Arquitetónico e Arqueológico, I.P. – IGESPAR I.P., Direção Regional da Cultura Norte 
(DRCN) e Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana – IHRU); na consulta do Plano Diretor 
Municipal (PDM) da Maia, na pesquisa bibliográfica e documental e na análise toponímica e 
fisiográfica da cartografia. 

Por motivos óbvios, a área de pesquisa incidiu especialmente sobre o património localizado nas 
freguesias da Maia e de Moreira da Maia, nas quais se circunscreve o projecto de loteamento do 
PNES. 

A segunda etapa caracterizou-se, primeiramente, pela relocalização no terreno dos dados 
previamente recolhidos, e pela realização de prospeções arqueológicas sistemáticas na área de 
implantação e por prospeções arqueológicas seletivas num perímetro exterior de 200 metros do 
projecto, a fim de avaliar toda a zona inerente a este. 

Paralelamente, aos trabalhos de prospeção sistemática, foi realizada uma caracterização das 
condições de visibilidade dos solos, tendo por base as seguintes unidades de observação: 

VISIBILIDADE DESCRIÇÃO 

Má Intransponível ao percurso pedestre 

Mista Arvoredo denso, mas com mato medianamente limpo. Facilita o percurso pedestre e a 
observação geral do terreno. 

Média Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. Facilita o percurso pedestre e a 
observação de estruturas. 

Boa Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. Facilita o percurso pedestre e a 
observação de materiais e estruturas. 

Solo Urbano Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande quantidade de entulho e lixo recente. 
Observação de estruturas, mas superfície de solo original sem qualidade de observação 

Aterro e escavações Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente revolvido. Superfície de solo 
original sem qualidade de observação. 

Área Vedada Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno forte inclinação Percurso pedestre dificultado por questões de segurança. 

Áreas de fogo e de 
desmatação 

Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira. Facilita o percurso pedestre, a observação de 
estruturas e materiais arqueológicos. 
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Por fim, a terceira e última etapa cifrou-se pela compilação e análise de todos os dados 
adquiridos, e, na elaboração do relatório final dos trabalhos. 

A conjugação de todas as fases de estudo previamente referidas permitiu a elaboração da 
listagem de valores patrimoniais constantes deste ponto do relatório. 

III.8.3. Caracterização Geográfica 

A paisagem, de tipo urbano, na qual se inscreve o atual projecto caracteriza-se sobretudo por 
um vale aplanado, com uma altimetria de aproximada de 50 metros (Outeiro). Trata-se de um vale 
de declives médios a suaves, sem afloramentos rochosos à superfície, demarcado pelas linhas de 
água do rio Leça e seus afluentes, que potenciam a existência de leitos suaves e vales 
resguardados a Norte e a Nascente. 

Geologicamente, a região de Moreira insere-se em um substrato geológico composto por rochas 
eruptivas de granito não porfiroide de grão médio ou grosseiro de duas micas, com predomínio de 
moscovite. 

III.8.4. Análise Toponímica 

A abordagem metodológica contemplou, igualmente, a análise toponímica localizada no interior 
e na periferia da área do projecto. Através do levantamento toponímico é possível a identificação 
de designações com interesse, que reportam a existência de elementos construídos de fundação 
antiga e/ou sugerir tradições lendárias. Porém, na área em estudo, apenas se identificaram 
topónimos associados com a utilização humana de determinados espaços em moldes tradicionais. 

De acordo com a cartografia militar portuguesa, à escala 1:25 000, o presente projecto 
encontra-se inserido em uma área demarcada, maioritariamente, por geotopónimos que reforçam, 
apenas, as características geomorfológicas da área em estudo. Referimo-nos especialmente aos 
topónimos “Outeiro” e “Barreiros”. No que concerne o primeiro topónimo, bastante frequente no 
Norte de Portugal e na Galiza, o seu significado descreve a morfologia topográfica pequena 
elevação de terreno (MACHADO 2003:1109). Enquanto o topónimo “Barreiros” poderá relacionar-
se com local de extração de barro ou de uma zona alagadiça (MACHADO 2003:221). 

Por seu turno, alguns denominativos sugerem-nos uma natureza antrópica, provavelmente de 
origem medieval. Nomeadamente o topónimo “Real”, cujo significado remete para uma fundação 
régia ou mais propriamente para um domínio reguengo que com o tempo se tornou habitado 
(MACHADO 2003:1243), e o antropónimo “Godim”, bastante frequente em época medieval e cuja 
origem germânica só poderá ser aceitável por via indireta (MACHADO 2003: 721). 

Já o topónimo “Espido”, lugar onde se inscreve o presente projecto, desconhece-se a sua 
origem, podendo, por um lado, tratar-se de um antropónimo de origem obscura “Spidio” ou, por 
outro, de um fitotopónimo que resulta da junção do sufixo “-ido” ao vocábulo “Spinu”, derivado do 
latim Spina e/ou Spinus (MACHADO 2003:589). Neste caso, o seu significado poderá remeter para 
espinhal (MACHADO 2003:589). 

III.8.5. Pesquisa Bibliográfica/Documental 

A presente análise destaca-se pela ausência de sítios arqueológicos conhecidos em toda a 
extensão do projecto de loteamento do PNES e respetiva área de incidência indireta (perímetro 
exterior de 200 metros). A pertinência desta pesquisa não se esvazia de sentido, na medida que 
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possibilita um enquadramento histórico/geográfico mais abrangente, indiciando através de critérios 
de proximidade geográfica as potencialidades arqueológicas da região em estudo. 

Embora se reconheça no restante município da Maia vestígios relacionados com ocupação mais 
antiga, designadamente pré-histórica, de que o conjunto megalítico do Leandro constitui um dos 
melhores exemplos. De acordo com a historiografia local, a freguesia de Moreira da Maia 
caracteriza-se pela presença de vestígios arqueológicos e de outros testemunhos históricos, 
balizados, do ponto de vista cronológico entre a época romana e a atualidade. 

No que concerne o período romano, assiste-se a uma escassez de vestígios arqueológicos, 
havendo apenas uma alusão documental relacionada com o aparecimento de vestígios dispersos de 
materiais cerâmicos (tegulae) no “caminho interior que da estação de Barreiros leva a Moreira-
Real” (MAIA 1954:15; DACIANO 1956:62). 

Desconhece-se, atualmente, a localização concreta de este local, sendo que a antiga estrada 
que do Barreiro ligaria ao lugar do Real-Moreira, abrange uma extensão de cerca de dois 
quilómetros, substancialmente adulterada pelos eixos viários construídos em período mais recente. 

À medida que avançamos temporalmente, Idade Média, a documentação avulta no que 
concerne à atual freguesia de Moreira da Maia. No âmbito da nossa área de estudo destacam-se 
duas referências documentais: o Mons Petra Rubias e o Mosteiro de São Salvador de Moreira. 

Ambas as referências cristalizam-se principalmente a partir do século XI d.C., persistindo, na 
atualidade, o Mosteiro de São Salvador de Moreira, com comprovação arqueológica testemunhada 
por dois sarcófagos e por elementos construtivos relacionados com o anterior cenóbio. 

Por último, destaca-se a ponte lançada sobre o rio Leça, composta por dois arcos de volta 
perfeita, em alvenaria de granito e, cuja edificação, provavelmente, terá ocorrido em época 
moderna. 

Em jeito de síntese, poder-se-á referir que a presente área de estudo denota uma ocupação 
humana enquadrável entre a época romana e a atualidade, sendo que a aparente ausência de 
vestígios de época tão recuada, possa relacionar-se com o facto de alguns dos atuais aglomerados 
populacionais apresentarem estratégias de ocupação da paisagem em tudo semelhantes a períodos 
mais antigos. 

III.8.6. Património Classificado e Inventariado 

A materialização da pesquisa sobre os sítios arqueológicos já conhecidos visa uma melhor 
compreensão das potencialidades da área de estudo, contextualizando as potencialidades 
patrimoniais mediante o inventário dos sítios arqueológicos localizados nas áreas mencionadas. 

De acordo com a metodologia apresentada, nas freguesias da Maia e de Moreira da Maia, 
pertencentes ao concelho da Maia, distrito do Porto, foram documentados 3 (três) valores 
patrimoniais inventariados, um de natureza arqueológica e dois de natureza arquitetónica e 
vernacular. Todos os elementos patrimoniais situam-se a uma distância considerável do projecto, 
entre 400 e 1100 metros, não sendo previsível a sua afetação. 
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01. Mosteiro de São Salvador de Moreira da Maia  

Lugar  

 

Freguesia Moreira da Maia 

Concelho Porto 

Coordenadas Geográficas WGS 84 

41º 14' 43” N 

08º 39' 05” W 

Distância do Projecto 995 m 

Regime Legal de Proteção 
Inventariado 

CNS 21554-25525 

Tipologia 

Vestígios Diversos 

Cronologia 

Idade Média 

Estado de Conservação 

Indeterminado 

Descrição 

A atual matriz de Moreira pertenceu, outrora, ao antigo Convento de São Salvador, a cuja 
estrutura se encontra adossada. A sua fundação remonta aos meados do século IX, tendo 
mudado de localização na segunda metade do século XI. Alvo de sucessivas campanhas de 
obras de reestruturação o convento, entre o século XIII e o século XIV. Nas imediações do atual 
edifício, foram encontrados, provavelmente em inícios do século XX, elementos construtivos 
referentes ao anterior edifício religioso, que pelas suas características poderão remontar aos 
primórdios do edificado. A este conjunto se associa um conjunto de dois sarcófagos, um de 
paradeiro incerto e outro executado em um monólito granítico de tipo não antropomórfico e 
decorado com uma cruz. 

Já o templo, iniciado em 1588 e concluído em 1622, de nave única antecedida por galilé, 
transepto inscrito e capela-mor no seu prolongamento, retoma um modelo comum da 
arquitetura maneirista. 

Por fim a cerca atual do mosteiro, com cerca de 125 m de comprimento, encontra-se em 
mau estado de conservação sendo composta por blocos de granito de pequeno e grande 
tamanho, unidos por pedra miúda e argamassa.  

Bibliografia 

PDM Maia 2008:30 

ALMEIDA-BELO 2007:336 

BARROCA 1987:208 

IHRU 
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Registo Fotográfico 

 

 

 

 

02. Monte das Pedras  

Lugar Monte das Pedras 

 

Freguesia Moreira da Maia 

Concelho Maia 

Coordenadas Geográficas WGS 84 

41º 14' 14” N 

08º 39' 18” W 

Distância do Projecto 1055 m 
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Regime Legal de Proteção 
Inventariado 

CNS 3539-21566 

Tipologia 

Povoado 

Cronologia 

Indeterminado 

Estado de Conservação 

Indeterminado 

Descrição 

O presente topónimo “Monte das Pedras” encontra-se citado ao longo do século IX, sob a 
designação Mons Petras Rubias. A presente nomenclatura poderá estar relacionada com uma 
possível fortificação roqueira.  

Bibliografia 

PDM Maia 2008:35 

BARROCA 2004:188 

ALMEIDA 1978:14 

 

03. Ponte de Moreira da Maia  

Lugar 

 

Freguesia Moreira da Maia 

Concelho Maia 

Coordenadas Geográficas WGS 84 

41º 14’ 10” N 

08º 38’ 49” W 

Distância do Projecto 420 m 

Regime Legal de Proteção 
Inventariado 

CNS 3785 

Tipologia 

Ponte 

Cronologia 

Indeterminado 

Estado de Conservação 

Regular 

Descrição 

Ponte lançada sobre o rio Leça em granito, composta por um tabuleiro com cerca de 35 
metros de comprimento por 6 metros de largura, assente em dois arcos de volta perfeita.  

Bibliografia 
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Registo Fotográfico 

 

 

 

III.8.7. Património Não Classificado 

Na área da freguesia de Moreira da Maia, Município da Maia, num raio de 200 metros da área de 
afetação do projecto não foram identificados quaisquer valores patrimoniais não classificados. 
Contudo, saliente-se a existência de uma referência documental alusiva ao aparecimento de 
vestígios dispersos de materiais cerâmicos (tegulae), no “caminho interior que da estação de 
Barreiros leva a Moreira-Real” (MAIA 1954:15; DACIANO 1956:62). Embora a localização exata 
deste sítio nos seja desconhecida, a presente referência indicia para a existência de vestígios 
arqueológicos no subsolo. Neste sentido, considerou-se a existência de uma Zona de Potencial 
Arqueológico (ZPA), a qual terá sido alvo de afetação pelo presente projecto. 

A determinação do perímetro da ZPA tem por base um buffer de 100 metros de diâmetro 
estipulado sobre aquele que seria o eixo viário que uniria, pelo interior, a estação de Barreiros ao 
lugar de Real, identificado em Carta Militar de Portugal à escala 1:25000 flh. 110 de 1975. 
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04. Vestígios dispersos no antigo “caminho interior que da estação de Barreiros leva 
a Moreira-Real” 

Lugar  

Freguesia Moreira da Maia 

Concelho Maia 

Regime Legal de Proteção 
Não Inventariado 

Referência Documental 

Tipologia 

Vestígios Dispersos 

Cronologia 

Romano 

Estado de Conservação 

Indeterminado 

Descrição 

Referência documental alusiva ao aparecimento de vestígios dispersos de materiais cerâmicos 
(tegulae), no “caminho interior que da estação de Barreiros leva a Moreira-Real” (MAIA 1954:15; 
DACIANO 1956:62). 

Bibliografia 

MAIA 1954:15 

DACIANO 1956:62 

 

Registo Cartográfico 

 

Localização do antigo caminho que ligava a estação de Barreiros e o lugar de Real. 
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ZPA Barreiros-Real (Buffer de 100 metros), em excerto de carta 1:5000. 

III.8.8. Acções de prospeção arqueológica 

Na área de implantação de projecto, bem como, em um perímetro exterior, de 200 metros, 
procedeu-se à realização de trabalhos de prospeção arqueológica. 

Os resultados revelaram-se infrutíferos, atendendo que a área interna do projecto já havia sido 
alvo de afetação do subsolo, sendo classificada de Solo Urbano (cerca de 70%). 

Já nos limites referentes à Área Sobrante, os resultados atestaram, de igual modo, alterações 
no subsolo, demarcadas por acções de escavação/desaterro (cerca de 20%), testemunhadas em 
cortes estratigráficos com alturas superiores a 5 metros. Neste sentido e atendendo que os acessos 
às áreas superiores não se encontravam assegurados, não nos foi possível uma leitura 
estratigráfica pormenorizada dos mesmos. 

Por fim, os trabalhos de prospeção arqueológica não permitiram uma total aferição dos impactes 
no subsolo, pelo que se considera inconclusivo que estas acções com claras afetações no subsolo 
tenham afetado quaisquer vestígios antrópicos de interesse patrimonial. 
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Figura III.51 - Aspeto geral da área sobrante sita a NW. 

 

 

Figura III.52 - Corte Estratigráfico Oeste-Este, com cerca de 2.00 metros de altura 

III.8.9. Avaliação da Situação de Referência do ponto de vista patrimonial 

A avaliação sumária das ocorrências patrimoniais, documentadas na Situação de Referência, 
com vista à hierarquização da sua importância científica e patrimonial, seguiu determinados 
critérios que consideramos preponderantes, analisados comparativamente em diferentes escalas 
espaciais e tipologias, que passamos a evidenciar: 

a) Critérios de índole arqueológica do sítio/imóvel: 

-Importância; Representatividade; Singularidade; Complementaridade. 

b) Critérios referentes à situação patrimonial do sítio/imóvel: 
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-Estado de Conservação; Vulnerabilidade; Grau de Proteção Legal; Grau de 
Reconhecimento Social e Científico. 

A conjugação de todos os critérios apresentados que individualmente possuem um valor 
específico, permite-nos a atribuição de um valor patrimonial sobre os imóveis identificados, no 
decurso dos trabalhos efetuados, com a finalidade de determinar a sua importância. 

Quadro III.30 – Síntese da Avaliação Patrimonial 

Descritor 

Avaliação Patrimonial 

Identificação 

Avaliação (1) 
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 Mosteiro de São Salvador de Moreira da Maia E ME RA M A N L R E 

 Monte das Pedras - - - - - - - - - 

 Ponte de Moreira da Maia M E R M A N A A M 

 Zona Potencial Arqueológico Barreiro-Real - - - - - - - - - 

(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). 

III.9. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Neste ponto proceder-se-á à análise dos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor na área, 
particularmente daqueles que vinculam os particulares, como é o caso do PDM da Maia, aferindo a 
adequabilidade do projecto aos usos programados no mesmo.  

III.9.1. Instrumentos de Gestão Territorial em vigor na área 

A área de intervenção encontra-se sujeita aos seguintes instrumentos de gestão territorial: 

 Planos Municipais: 

- Plano Diretor Municipal (PDM) da Maia; 

 Planos Sectoriais: 

- Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Leça; 

- Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) da Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e 

Vouga.  

III.9.2. Uso programado pelo Plano Diretor Municipal de Maia 

O PDM da Maia foi publicado através do Aviso n.º2383/2009, de 26 de Janeiro, tendo sido 
sujeito posteriormente a duas retificações (Aviso n.º5587/2010, de 17 de Março e Aviso n.º 
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20052/2010, de 11 de Outubro), a uma alteração por adaptação (Aviso n.º607/2012, de 13 de 
Janeiro) e a uma correção material (Aviso n.º4645/2012, de 27 de Março).  

A área do Loteamento integra-se nas seguintes categorias de solo urbano, conforme Planta de 
Ordenamento em anexo (Planta n.º7 do Anexo I- Peças Desenhadas do Volume de Anexos 
Técnicos): 

 Áreas de Indústria e Armazenagem; 

 Áreas Verdes de Enquadramento. 

Apresentam-se de seguida as disposições do Regulamento do PDM para estas áreas: 

Áreas de indústria e armazenagem 

“Artigo 65.º - Identificação e Usos 

1 – As áreas de indústria e armazenagem integram os espaços ocupados predominantemente por usos 

industriais e de armazenagem, complementados por serviços, comércio, estabelecimentos hoteleiros e 

equipamentos de apoio a estas atividades. 

2 – Nestas áreas é privilegiada a instalação de espaços de investigação e tecnologia, designadamente 

equipamentos e serviços públicos e privados destinados à investigação científica e tecnológica e que 

privilegiem a formação e a divulgação de conhecimentos científicos e tecnológicos, devendo a autarquia 

criar incentivos fiscais que promovam a instalação destas unidades. 

3 – Nestas áreas não é permitida a habitação, salvo adstrita ao pessoal de vigilância e segurança ou a de 

ocupação não permanente e incluída em empreendimentos que promovam a investigação e formação 

tecnológica e desde que a superfície de pavimento não ultrapasse 10% da área bruta de construção total do 

empreendimento. 

Artigo 66.º - Regime de edificabilidade 

1 – Ás novas construções ou à ampliação de edifícios existentes são aplicáveis as seguintes disposições: 

a) Índice volumétrico não superior a 7,0 m3/m2; 

b) Índice de impermeabilização máximo de 0,80; 

c) Existência no interior de cada lote do espaço necessário ao movimento de cargas e descargas, bem 

como ao estacionamento próprio, sem prejuízo da normal fluência de tráfego nas vias públicas; 

d) Observância dos alinhamentos, das cérceas e do tipo de relação com o espaço público existente nas 

parcelas ou lotes contíguos já ocupados nessa frente urbana, no cado da ocupação de prédios livres 

em frente urbana consolidada. 

2 - Exceptuam-se do número anterior as seguintes situações: 

a) Os estabelecimentos hoteleiros, para os quais o índice de utilização máxima é de 1,0; 

b) As situações de colmatação, nas quais as novas construções ou as ampliações de edifícios 

existentes respeitarão os alinhamentos dos edifícios contíguos e estabelecerão a articulação 

volumétrica com os mesmos. 

3 – Quando as unidades industriais ou de armazenagem confinarem com áreas habitacionais, é obrigatório 

garantir naquelas uma faixa verde contínua de proteção, com profundidade não inferior a 20 metros, 

constituída por espécies arbóreas com o objetivo de minimizar os impactes visuais e ambientais resultantes 

da actividade industrial. 

4 – Nos espaços livres não impermeabilizados, em especial nas faixas de protecção entre edifícios com 

actividades incompatíveis com a função habitacional e os limites do lote, será exigido o seu tratamento 
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como espaços verdes arborizados, numa faixa nunca inferior a 50 metros, sem prejuízo de se assegurar a 

possibilidade de acesso à circulação de veículos de emergência.”  

Áreas verdes de enquadramento 

“Artigo 88.º - Identificação e Usos 

1 – As áreas verdes de enquadramento têm a função de enquadramento e protecção física, visual e sonora 

das infra-estruturas viárias e ferroviárias pesadas em solo urbano e de separação entre diferentes usos do 

solo. 

2 – Estas áreas devem ser ocupadas dominantemente por espécies florestais. 

Artigo 89.º - Regime de edificabilidade 

Nestas áreas o regime de edificabilidade restringe-se: 

c) Às obras que tenham como objetivo a minimização dos impactes resultantes da utilização das infra-

estruturas rodo e ferroviárias e das atividades que marginam, bem como das necessárias à sua 

qualificação paisagística; 

d) Às instalações técnicas especiais de prevenção a incêndios, de valorização energética e de 

aproveitamento de recursos florestais. 

III.9.3. Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Público 

Neste ponto apresentam-se as servidões administrativas e restrições de utilidade pública que 
impendem sobre a área do loteamento, conforme o Extrato da Planta de Condicionantes do PDM 
constante na Planta n.º8 do Anexo I –Peças Desenhadas do Volume de Anexos Técnicos. 

III.9.3.1. Infraestruturas básicas – emissários  

No limite norte e poente da área do loteamento existe um emissário assinalado na Planta de 
Condicionantes do PDM em vigor, devendo por norma ser guardados afastamentos à localização 
dos emissários. 

Na Planta de Condicionantes em vigor está ainda assinalado dentro da área do loteamento um 
segmento de emissário com direção NW-SE, que não tem continuidade em nenhuma das 
extremidades. Do que foi possível apurar, este segmento constitui um lapso, estando neste 
momento a ser desenvolvida uma correção material ao plano a fim de eliminar o mesmo.  

III.9.3.2. Infraestruturas viárias  

O presente loteamento tem ainda de cumprir o disposto nas servidões impostas pelo IC24 e 
pela EN13, nomeadamente: 

 IC24: Zona de proteção de 40 metros a contar do limite da plataforma e nunca menos de 20 

metros da zona da autoestrada para edifícios; 

Zona de Proteção de 70 metros a contar do limite de plataforma e nunca a menos de 50 

metros da autoestrada para instalação de carácter industrial (Dec. Lei n.º 189/2002, de 28 de 

Agosto); 

 EN13: Zona de proteção de 15 metros a partir do limite da plataforma da estrada (Dec. Lei n.º 

13/71, de 23 de Janeiro). 
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III.9.3.3. Zona de Servidão Aeronáutica do Aeroporto Francisco Sá Carneiro – Superfície Cónica  

De igual modo são satisfeitas as disposições inerentes às servidões aeronáuticas respeitantes 
ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, nomeadamente as impostas pelo Decreto-Regulamentar 
n.º7/83, de 3 de Fevereiro referentes à Zona 6 – Superfície Cónica. 

III.9.4. Outros Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor 

III.9.4.1. Plano de Bacia Hidrográfica do Leça (PBHL) 

O Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Leça (PBH Rio Leça) foi publicado em 2002 pelo Decreto 
Regulamentar nº 18/2002, de 19 de Março e incide territorialmente sobre a bacia hidrográfica do 
Rio Leça e duas faixas costeiras que drenam diretamente para o oceano; uma a norte da Foz do 
Leça, englobando grande parte do concelho de Matosinhos, e outra a sul, compreendendo parte do 
concelho do Porto. 

O PBH do Rio Leça definiu um conjunto de objetivos estratégicos e operacionais que deverão 
garantir a satisfação dos seguintes propósitos: 

 Resolver as carências e atenuar as disfunções ambientais atuais associadas à qualidade dos meios 

hídricos resultantes da necessidade de cumprimento da legislação nacional e comunitária e a de 

compromissos internacionais aplicáveis; 

 Adaptar as infraestruturas associadas à despoluição dos meios hídricos e os respetivos meios de controlo 

à realidade resultante do desenvolvimento socioeconómico e à necessidade de melhoria progressiva da 

qualidade da água; 

 Proteger e valorizar meios hídricos de especial interesse, com destaque para as origens destinadas ao 

consumo humano; 

 Caracterizar, controlar e prevenir os riscos de poluição dos meios hídricos; 

 Aprofundar o conhecimento relativo a situações cuja especificidade as torna relevantes no âmbito da 

qualidade da água; 

 Desenvolver e ou aperfeiçoar sistemas de recolha, armazenamento e tratamento de dados sobre aspetos 

específicos relevantes em relação aos meios hídricos. 

III.9.4.2. Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) da Área Metropolitana do Porto e Entre 

Douro e Vouga 

O PROF da AMPEDV foi aprovado através do Decreto Regulamentar n.º 12/2006, de 24 de 
Julho, e sujeito a suspensão parcial (Portaria n.º 62/2011, de 2 de Fevereiro). 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e 
Vouga prossegue os seguintes objetivos estratégicos: 

a) Defender e prevenir as áreas florestais da região PROF das ameaças que constituem os fogos 
florestais; 

b) Promover uma deteção do fogo mais célere e uma intervenção mais eficaz; 

c) Assegurar a planificação e a gestão florestal sustentável das áreas públicas e privadas com 
especial atenção para a planificação e gestão de áreas com estatuto de proteção; 

d) Adequar as espécies e os modelos de silvicultura à estação; 
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e) Estimular o aumento da área de espaços florestais com dimensão apropriada à gestão 
florestal profissional; 

f) Impulsionar um mosaico florestal diversificado e 

descontinuado; 

g) Beneficiar os espaços florestais da região PROF de forma a assegurar o cumprimento das 
suas múltiplas funções, a sua sanidade e continuidade; 

h) Aumentar a área florestal arborizada, com espécies bem adaptadas; 

i) Promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente, o mel, as plantas medicinais 
e aromáticas, os frutos silvestres e os cogumelos silvestres; 

j) Impulsionar o ordenamento silvopastoril e a gestão das áreas de pastagem; 

l) Promover a ampliação dos espaços florestais destinados ao recreio e lazer; 

m) Fomentar a adoção de modelos de silvicultura com vista à maior valorização e diversificação 
dos espaços e produtos florestais; 

n) Restaurar as áreas florestais ameaçadas, danificadas ou afetadas com problemas erosivos e 
controlar o avanço da desertificação ou destruição pontual causada pelos incêndios florestais, 
pragas e doenças; 

o) Promover a utilização do uso múltiplo da floresta; 

p) Conservar o património florestal em bom estado, da diversidade biológica, geológica e 
paisagística da região PROF e dos seus habitats naturais, com especial atenção para as Áreas 
Classificadas; 

q) Contribuir para a valorização dos recursos naturais, pela preservação e/ou recuperação de 
zonas sensíveis do ponto de vista ambiental; 

r) Valorizar o potencial produtivo do espaço florestal e sua defesa contra incêndios. 

O ordenamento para o sector florestal define a estratégia de intervenção nos espaços florestais, 
zonando as grandes unidades territoriais (sub-regiões homogéneas) em que estes se integram 
segundo a orientação funcional dominante, a que correspondem objetivos específicos, modelos de 
silvicultura e metas de arborização-reconversão. A área de intervenção integra-se na sub-região 
homogénea “Grande Porto”, na qual se pretende a implementação e incrementação das funções de 
recreio, enquadramento e estética da paisagem, de proteção, e de produção. cujas orientações se 
resumem no quadro seguinte: 

Quadro III.31 - Orientações do PROF AMPEDV para a sub-região Grande Porto 

Objetivos específicos Modelos de silvicultura Espécies prioritárias/ relevantes 

a) Proteção e conservação dos espaços 
verdes existentes, especialmente os 
que estão ocupados por espécies 
autóctone, numa perspetiva de criação 
de nichos ecológicos; 

b) Adaptar as práticas silvícolas e ser 
mais rigoroso na escolha das espécies, 
em situações de levado risco de erosão; 

c) Estabilizar e ordenar a organização 
territorial, evitando a disseminação 
descontrolada das áreas urbanas; 

d) Melhoria da qualidade de vida das 

Nesta sub-região homogénea, são 
aplicadas normas de intervenção 
generalizada a toda a sub-região e 
normas de intervenção específica a 
zonas determinadas pela sua 
especificidade, nomeadamente: 

a) Normas de intervenção generalizada: 

i. Normas gerais de silvicultura; 

ii.Normas de silvicultura preventiva; 

iii. Normas de agentes bióticos; 

iv. Normas de recuperação de áreas 

a) Prioritárias: 

i. Acer pseudoplatanus; 

ii. Castanea sativa; 

iii. Pinus pinea; 

iv. Quercus robur; 

v. Quercus suber; 

b) Relevantes: 

i. Alnus glutinosa; 

ii. Arbutus unedo; 
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Objetivos específicos Modelos de silvicultura Espécies prioritárias/ relevantes 

populações; 

e) Proteger, conservar e potenciar a 
utilização de espécies autóctones; 

f) Preservar os valores fundamentais do 
solo e água; 

g) Fomentar a prática da pesca nas 
águas interiores; 

h) Adequar os espaços florestais à 
crescente procura de atividades de 
recreio e espaços de interesse 
paisagístico. 

degradadas. 

b) Normas de silvicultura de acordo 
com a hierarquia funcional de cada sub-
região e os objetivos de cada 
exploração, nomeadamente: 

i. Normas de silvicultura por função 
de recreio, enquadramento e 
estética da paisagem; 

ii. Normas de silvicultura por função 
de proteção 

iii. Normas de silvicultura por 
função de produção 

 

iii. Celtis australis; 

iv. Chamaecyparis lawsoniana; 

v. Fraxinus angustifolia; 

vi. Crategus monogyna; 

vii. Cedrus atlântica; 

viii. Fraxinus excelsior; 

ix. Prunus avium; 

x. Quercus rubra; 

xi. Ilex aquifolium; 

xii. Laurus nobilis; 

xiii. Ulmus minor; 

xiv. Pinus pinaster. 

FONTE: PROF AMPEDV 

 

São comuns a todas as sub-regiões homogéneas os seguintes objetivos específicos: 

a) Diminuir o número de ignições de incêndios florestais; 

b) Diminuir a área queimada; 

c) Reabilitação de ecossistemas florestais; 

d) Beneficiação de espaços florestais; 

e) Consolidação da atividade florestal,  

f) Aumentar o conhecimento sobre a silvicultura das espécies florestais; 

g) Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais e o cumprimento do plano. 

 

A área de intervenção integra ainda um corredor ecológico com o seguinte traçado: Mindelo-
Esmoriz/Grande Porto/St.ª Justa-Pias, estendendo-se ao longo do Rio Leça. 

O corredor ecológico é definido como um elemento de contribuição para a formação de meta 
populações de comunidades da fauna e da flora, tendo como objetivo conectar populações, núcleos 
ou elementos isolados, e integram os principais eixos de conexão, delimitados no mapa síntese 
com uma largura máxima de 3 km. 

As normas a aplicar, no âmbito do planeamento florestal, são as consideradas para as funções 
de proteção e de conservação, nomeadamente a subfunção de proteção da rede hidrográfica, com 
objetivos de gestão e intervenções florestais ao nível da condução e restauração de povoamentos 
nas galerias ripícolas, bem como a subfunção de conservação de recursos genéticos, com objetivos 
de gestão da manutenção da diversidade genética dos povoamentos florestais e manutenção e 
fomento dos próprios corredores ecológicos. 

Os corredores ecológicos devem ser objeto de tratamento específico no âmbito dos planos de 
gestão florestal e devem ainda contribuir para a definição da estrutura ecológica municipal no 
âmbito dos PMOT. 

Estes corredores devem ser compatibilizados com as redes regionais de defesa da floresta 
contra os incêndios, sendo estas de carácter prioritário. 
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III.10. TRÁFEGO E ACESSIBILIDADES 

III.10.1. Metodologia 

A primeira fase da análise consistiu na caracterização das condições de circulação e dos níveis 
de procura de tráfego na rede rodoviária envolvente à área em estudo. Para esse efeito foram 
realizadas contagens direcionais classificadas de tráfego rodoviário. Por outro lado, esta etapa 
incluiu também as seguintes tarefas: 

 A caracterização da acessibilidade do empreendimento em relação ao transporte 
individual; 

 A avaliação qualitativa das condições de circulação para a situação atual e futura. 

Posteriormente foram avaliadas questões de projecto, nomeadamente no que respeita ao 
estacionamento, pelo que se analisaram as necessidades funcionais e regulamentares de 
estacionamento (veículos ligeiros e veículos pesados) dos usos propostos tendo em conta os 
índices do regulamento do PDM de Maia e demais legislação em vigor. 

III.10.2. Caracterização da procura atual 

No sentido de se avaliar a procura atual de tráfego na rede rodoviária da área de estudo, foi 
realizada uma campanha de contagens de tráfego direcionais classificadas nas principais 
intersecções. As contagens foram realizadas no dia 23 de Dezembro de 2012, dia útil (DU), nos 
períodos compreendidos entre as 8h00 às 11h00 (período de ponta da manhã) e entre as 17h00 e 
as 20h00 (período de ponta da tarde). 

A área do loteamento confina diretamente com a A41 (antigo IC24) a Norte, a Rua Conselheiro 
Luís de Magalhães (antiga EN13) a Poente e a Rua Conselheiro Costa Aroso (antiga EN107) a 
Nascente, estando prevista uma nova via de ligação que constituirá o limite sudoeste. Tanto a A41 
como a antiga EN13 são vias com um tráfego médio anual bastante elevado, fruto da sua 
importância ao nível local e regional, quer pela ligação franca para Norte (IC1, A28, A3 e A4), quer 
para Sul (A29 e A1), quer ainda pela proximidade do aeroporto Francisco Sá Carneiro e ao Porto de 
Leixões. A via prevista no PDM atual é referida como Via Periférica, a qual permitirá a continuidade 
dos troços já existentes desta via, contudo não há no momento previsão para a sua execução. 

Na figura seguinte apresenta-se a localização dos postos de contagem de tráfego realizados e 
na tabela abaixo uma descrição sumária dos resultados obtidos em cada posto de contagem. 
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Fonte: Google Earth com pós-tratamentos GIPP 

Figura III.53 - Localização dos pontos de contagem 

 

Quadro III.32 - Descrição dos pontos de contagem 

Posto Localização 
N.º de Movimentos 

Contados Data e Período 

P1 Rua Conselheiro Costa Aroso (antiga EN107) 6 23 de Dezembro 
de 2011 (das 8h00 

às 11h00 e das 
17h00 às 20h00) P2 Rua Conselheiro Luís de Magalhães (antiga EN13) 2 

PS1 Acesso SONAE Portaria Nova (Rotunda Nascente) 2 
Tráfego médio 

diário (dados de 
Outubro / 

Novembro de 
2011) 

PS2 Acesso SONAE Portaria Norte e Portão da Indústria 2 

PS3 Acesso SONAE Portaria Sul, Parque Exterior (P9) e 
Parques em cave (P7 e P8) 

2 

Fonte: GIPP e SONAE 

 

As contagens foram manuais, feitas em separado para cada movimento direcional, com os 
valores registados por períodos de 15 minutos. Nestas contagens os veículos foram discriminados 
em ligeiros e pesados. 

 

P1 

P2 

PS1 

PS2 

PS3 
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Quadro III.33 - Tráfego médio horário por período do dia e Tráfego médio diário anual 

RODOVIAS 

DIURNO 

(6h-22h) 

NOCTURNO 

(22h-6h) 
TMDA 

Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Total 

Rua Conselheiro Costa Aroso 
(antiga EN107) 765 152 142 23 12 296 2 576 14 872 

Rua Conselheiro Luís de 
Magalhães (antiga EN13) 

1450 213 420 20 24 850 3 157 28 007 

Acesso SONAE Portaria Nova 
(Rotunda Nascente) 0 57 0 29 0 1 048 1 048 

Acesso SONAE Portaria 
Norte e Portão da Indústria 21 1 2 0 319 13 332 

Acesso SONAE Portaria Sul, 
Parque Exterior (P9) e 

Parques em cave (P7 e P8) 
190 0 18 0 2 905 0 2 905 

Fonte: GIPP e SONAE 

Para aplicação das metodologias adequadas no âmbito deste estudo de tráfego, houve 
necessidade de converter os veículos contabilizados em unidades de veículos ligeiros equivalentes 
(uvle), considerando-se, neste caso, que um veículo pesado equivale a dois veículos ligeiros. 

Os dados recolhidos confirmaram os períodos de horas de ponta estimadas, verificando-se no 
entanto que para o Acesso à SONAE pela Portaria Nova (Rotunda Nascente - PS1) a hora de ponta 
se situa entre as 10h00 e as 11h00. Os dados fornecidos pela SONAE permitem também verificar 
que os pontos máximos ocorrem entre as 8h00 e as 12h00, mas durante o período da tarde das 
12h00 às 17h00 se mantém um volume considerável de entradas e saídas no Lote 2. De acordo 
com estes pressupostos verificam-se os seguintes movimentos nas horas de ponta: 

Quadro III.34 - Tráfego médio horário para a Hora de Ponta da Manhã e da Tarde 

RODOVIAS HPM HPT 

Rua Conselheiro Costa Aroso (antiga EN107) 1443 1198 

Rua Conselheiro Luís de Magalhães (antiga EN13) 2720 2394 

Acesso SONAE Portaria Nova (Rotunda Nascente) 154 117 

Acesso SONAE Portaria Norte e Portão da Indústria 43 34 

Acesso SONAE Portaria Sul, Parque Exterior (P9) e Parques em cave (P7 e P8) 352 285 

Fonte: GIPP 

III.10.2.1. Análise dos pontos singulares da rede 

A análise qualitativa e quantitativa das condições de circulação nas rotundas baseia-se nos 
parâmetros geométricos das mesmas, devendo ser avaliadas para o período de maior procura de 
tráfego, pelo que se analisou os seguintes períodos: 

 Hora de ponta da manhã de dia útil (HPM DU); 

 Hora de ponta da tarde de dia útil (HPT DU). 

Os pontos singulares em análise, nomeadamente as rotundas na Rua Conselheiro Luís de 
Magalhães e na Rua Conselheiro Costa Aroso, foram introduzidos na rede para facilitar a 
acessibilidade ao empreendimento e a livre circulação do tráfego. No entanto, enquanto a rotunda 
na Rua Conselheiro Luís de Magalhães possui um carácter de regulação do tráfego global, a 
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rotunda na Rua Conselheiro Costa Aroso constitui apenas um alargamento da via principal com 
possibilidade de retorno e viragem para o empreendimento em segurança. Por este facto, e dado 
que todos os movimentos são com perda de prioridade para os movimentos conflituantes, não se 
irá ser avaliado este ponto singular. 

Esta análise foi feita com base nos procedimentos do método TRL (Transport Research 
Laboratory) das Normas Inglesas emitidas pela The Higways Agency, para a situação da rotunda na 
Rua Conselheiro Luís de Magalhães. 

Tendo por base a cartografia existente estimou-se os parâmetros geométricos das rotundas em 
causa, necessários para aplicar o referido método. Contudo, ressalva-se que podem existir 
pequenos desvios relativamente à realidade no terreno, os quais são aceitáveis. As metodologias 
disponíveis de avaliação da capacidade de carga das rotundas baseiam-se em rotundas circulares, 
contudo ambas as rotundas são alongadas, pelo que se assumiu um diâmetro do círculo inscrito 
equivalente ao de um círculo com o mesmo perímetro do anel de circulação destas rotundas. Todos 
os parâmetros e valores utilizados encontram-se apresentados de seguida. 

 

Fonte: Google Earth com pós-tratamentos GIPP 

Figura III.54 - Rotunda na Rua Conselheiro Luís de Magalhães 

 

Quadro III.35 - Parâmetros geométricos da rotunda na Rua Conselheiro Luís de Magalhães 

PARÂMETROS 
SENTIDO 

PORTO SONAE A41 

Largura da entrada (e) (m) 10,2 6,6 7,3 

Largura da faixa de aproximação (v) (m) 7,2 7,1 7,3 

Comprimento médio do leque (l') (m) 26,9 9,5 25,3 

Diâmetro do círculo inscrito (DCI) (m) 82,19 82,19 82,19 

Ângulo de entrada (º) 49 57 33 

Raio da entrada (r) (m) 15,1 7 42 

Fonte: GIPP 
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Quadro III.36 - Análise das condições atuais de circulação da rotunda na Rua Conselheiro Luís 
Magalhães 

PARÂMETROS 
HPM DIA ÚTIL HPT DIA ÚTIL 

PORTO SONAE A41 PORTO SONAE A41 

Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 906 176 1638 802 142 1449 

Volume de conflito (Qc, uvl/h) 5 1 2 5 1 2 

Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 2615 1605 2244 2615 1605 2244 

Taxa de Utilização (%) 35% 11% 73% 31% 9% 65% 

Reserva de capacidade (CR) 1709 1430 606 1813 1463 795 

Nível de Serviço (NS) A A A A A A 

Estimativa da fila de espera - veíc. (95%) 2 0 3 2 0 3 

Tempo Médio de Atraso (seg./veículo) 3 2 5 3 2 5 

Fonte: GIPP 

A partir da análise da tabela anterior verifica-se que as condições atuais de funcionamento da 
rotunda na Rua Conselheiro Luís de Magalhães são satisfatórias, não obstante os níveis da taxa de 
utilização do Tempo Médio de Atraso serem elevados sobretudo no sentido A41-EN14. De facto, 
tendo em conta que esta é uma circulação prioritária e que a própria rotunda não induz um grande 
obstáculo, funciona antes como regulador da velocidade de circulação. 

III.10.3. Necessidades Futuras 

III.10.3.1. Novos edifícios 

As estimativas de tráfego gerado pelos novos edifícios tiveram por base os usos a que estes 
ficarão afectos, ponderando-se devidamente em função da actual dinâmica, sobretudo no que se 
refere aos edifícios de armazenagem previstos a nascente. 

Desta forma, e tal como acontece actualmente, apenas acederão pesados à zona nascente e 
ligeiros ao novo edifício de serviços voltado para a Rua Conselheiro Luís de Magalhães. 

O valor dos pesados foi obtido por extrapolação da capacidade actual do parque logístico, o qual 
aufere um tráfego médio diário de 1048 pesados. As novas construções permitiram aumentar a 
carga em cerca de 19%. 

No que diz respeito ao edifício de serviços assumiu-se como valor de referência a dotação 
mínima legalmente exigível de estacionamento para um edifício destes. Considerou-se, por 
conseguinte, que os 192 lugares de estacionamento obrigatório para os postos de trabalho criados 
estarão ocupados a 100% durante o dia (com entradas e saídas associadas maioritariamente às 
horas de ponta da manhã e da tarde), enquanto os 58 lugares de estacionamento público estarão 
50% ocupados diariamente. 

Para ambas as situações foi duplicado o resultado obtido para configurar entradas e saídas. 

Quadro III.37 - Estimativa do Tráfego médio horário por período do dia gerado pelos novos edifícios 
e Estimativa de Tráfego médio diário anual gerado pelos novos edifícios 

RODOVIAS 
DIURNO NOCTURNO TMDA 

Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Total 

2 Novos Edifícios 

(Acesso Nascente) 
0 11 0 5 0 198 198 
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RODOVIAS 
DIURNO NOCTURNO TMDA 

Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Total 

1 Novo Edifício 

(Acesso Norte) 
46 0 4 0 702 0 702 

Fonte: GIPP 

Nas tabelas seguintes demonstra-se o impacto na rede destas novas edificações ressaltando-se 
que face ao tráfego atual o impacto não é significativo. 

Quadro III.38 - Tráfego médio horário por período do dia e Tráfego médio diário anual após 
construção dos novos edifícios 

RODOVIAS 

DIURNO NOCTURNO TMDA 

Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Total 

Rua Conselheiro Costa Aroso 
(antiga EN107) 765 163 142 28 12 296 2 774 15 070 

Rua Conselheiro Luís de 
Magalhães (antiga EN13) 1496 213 424 20 25 552 3 157 28 709 

Acesso SONAE Portaria Nova 
(Rotunda Nascente) 

0 68 0 34 0 1 246 1 246 

Acesso SONAE Portaria 
Norte e Portão da Indústria 

67 1 6 0 1.021 13 1.034 

Acesso SONAE Portaria Sul, 
Parque Exterior (P9) e 

Parques em cave (P7 e P8) 
190 0 18 0 2.977 0 2.977 

Fonte: GIPP 

 

Quadro III.39 - Tráfego médio horário para a Hora de Ponta da Manhã e da Tarde após construção 
dos novos edifícios 

RODOVIAS HPM HPT 
% (atual-
proposto) 

Rua Conselheiro Costa Aroso (antiga EN107) 1473 1222 2,1% 

Rua Conselheiro Luís de Magalhães (antiga EN13) 2787 2452 2,5% 

Acesso SONAE Portaria Nova (Rotunda Nascente) 184 140 19,3% 

Acesso SONAE Portaria Norte e Portão da Indústria 128 103 200,0% 

Acesso SONAE Portaria Sul, Parque Exterior (P9) e Parques em cave (P7 e P8) 352 285 0,0% 

Fonte: GIPP 

Tendo em conta os resultados obtidos na análise anterior do nível de serviço e da capacidade de 
utilização dos pontos singulares da rede confirma-se que estas novas construções não induzem na 
rede maiores problemas de circulação, sendo as soluções instaladas capazes de absorver 
plenamente o tráfego a mais gerado pela construção dos edifícios, sobretudo no ramal de entrada 
da SONAE na rotunda da Rua Conselheiro Luís de Magalhães e no ramal de saída da SONAE na 
intersecção da Rua Conselheiro Costa Aroso. 

III.10.3.2. Área Sobrantes 

Da área inicial do loteamento, resulta agora uma área sobrante, para a qual existe a intenção 
de instalação de lotes de comércio, serviços e uma unidade hoteleira, a qual atualmente 
corresponde, quase na totalidade, a um descampado onde, em 2007, foram removidos aterros 
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para as obras do Aeroporto Francisco Sá Carneiro. No local existe um poste de alta tensão, que se 
prevê seja reposicionado para uma zona exterior ao loteamento, estando esta situação a ser 
analisada conjuntamente com a entidade de tutela, pelo que o Proponente não possui ainda um 
horizonte temporal definido para a execução desta intenção. Contudo, entendeu-se considerar ao 
nível dos impactes cumulativos, fazendo simplesmente uma estimativa global do tráfego que a 
presente proposta de ocupação geraria. 

A estimativa, tal como a das construções propostas teve por base a dotação mínima legalmente 
exigível de estacionamento para edifícios. Considerou-se, por conseguinte, que os 1200 lugares de 
estacionamento obrigatório para os postos de trabalho criados estarão ocupados a 100% durante o 
dia (com entradas e saídas associadas maioritariamente às horas de ponta da manhã e da tarde), 
enquanto os 400 lugares de estacionamento público estarão 50% ocupados diariamente. 

Apesar de estar contemplada uma unidade hoteleira considerou-se que seria mais prudente 
contabilizá-la como se fosse um edifício de serviços, pois a situação é mais gravosa e o grau de 
indefinição do projecto poderá invalidar as considerações efetuadas. Foram considerados 
movimentos de pesados que diariamente têm de garantir o abastecimento ao comércio 
/restauração e bebidas, e eventualmente à unidade hoteleira (2 pesados por dia). No entanto para 
o pequeno comércio o abastecimento pode também ser garantido por ligeiros, pelo que se 
considerou que pode haver 4 veículos deste tipo para os estabelecimentos em causa. Foi duplicado 
o resultado obtido para configurar entradas e saídas. 

Quadro III.40 - Estimativa de Tráfego médio diário anual gerado pela intervenção na área sobrante 

TMDA 

Ligeiros Pesados Total 

2 770 4 2 774 

Fonte: GIPP 

III.10.4. Necessidades de Estacionamento do Empreendimento 

Antes de analisar as necessidades de estacionamento atuais e futuras importa referir que dado 
que a construção do loteamento ocorreu de forma gradual, os parâmetros de dimensionamento de 
estacionamento foram variando consoante a legislação em vigor aplicável à data do mesmo. 

Os quadros seguintes pretendem ilustrar a situação atual de dotação de estacionamento para os 
lotes existentes, bem como a dotação necessária para as novas construções e o saldo final de toda 
esta análise, pois, tendo em conta o referido no ponto anterior, apenas tem sentido analisar a 
dotação do loteamento como um todo. 

Quadro III.41 - Estacionamento Existente 

LOTES USOS 
ÁREA 

CONSTRUÇÃO 
(m²) 

ESTACIONAMENTO 
EXISTENTE ESTACIONAMENTO EXIGIDO 

LIGEIROS PESADOS LIGEIROS PESADOS 

1 Serviços, Armazenagem e 
Indústria 

30511,5 220 0 568 39 

2 Serviços e Armazenagem 82016,3 1749 190 1190 161 

3 Espaço Verde e 
Estacionamento 

0,00 83 0 0 0 

TOTAL 112527,8 2052 190 1758 200 

SALDO 294 -10 

Fonte: GIPP 
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Quadro III.42 - Necessidades de Estacionamento após as novas construções 

LOTES USOS 
ÁREA 

CONSTRUÇÃO 
(m²) 

ESTACIONAMENTO 
EXISTENTE ESTACIONAMENTO EXIGIDO 

LIGEIROS PESADOS LIGEIROS PESADOS 

1 Serviços 9616,2 184 0 250 0 

2 Armazenagem 11943,3 0 0 143 29 

TOTAL 21559,5 184 0 393 29 

SALDO -209 -29 

Fonte: GIPP 

Quadro III.43 - Saldo Final 

ESTACIONAMENTO 
EXISTENTE+PROPOSTO 

ESTACIONAMENTO EXIGIDO 

LIGEIROS PESADOS LIGEIROS PESADOS 

2236 190 2151 229 

SALDO 85 -39 

Fonte: GIPP 

Analisando os resultados obtidos há a salientar o seguinte: 

 Embora na primeira fase da construção do loteamento não tivessem sido criados 
estacionamentos suficientes para os parâmetros exigidos atualmente ao nível do PDM, 
na segunda intervenção foi equilibrada a oferta; 

 Ao nível da dotação de estacionamento para pesados não estão a ser cumpridos os 
mínimos exigíveis pelo PDM em vigor, contudo e tendo em conta que se trata de uma 
instalação de armazenagem com um nível muito elevado de rotatividade de veículos, 
será possível admitir que os lugares em falta possam ser compensados, tal como está 
previsto no regulamento do PDM, e não criados no local; 

 A geração máxima de veículos na hora de ponta da manhã (período crítico 
correspondente à entrada da maioria dos trabalhadores de zonas com este tipo de 
atividades) é de 1.132 veículos (HPM de ambas as portarias com acesso pela Rua 
Conselheiro Luís de Magalhães), o estacionamento existente é praticamente o dobro 
desse valor, pelo que a oferta existente atual serve funcionalmente o empreendimento. 

III.10.5. Conclusões 

Dadas as características funcionais da rede viária da área em estudo, os resultados do deste 
estudo evidenciam que os maiores fluxos rodoviários (registados nas horas de ponta da manhã e 
da tarde de um dia útil) ocorrem na Rua Conselheiro Luís de Magalhães, a qual hierarquicamente 
se encontra a um nível superior da Rua Conselheiro Costa Aroso. De destacar, no entanto, que 
mesmo nos períodos de ponta trata-se de fluxos de tráfego moderados para o nível de serviço das 
vias em causa. 

Por outro lado, a análise realizada para os pontos singulares da rede que constituem 
acessibilidades rodoviárias diretas ao empreendimento, permitiu estimar boas condições de 
desempenho em cada uma delas, quer atuais, quer futuras. 

Relativamente ao estacionamento, verificou-se que o número de lugares regulamentares é 
superior às necessidades funcionais determinadas de um modo expedito. Mesmo não sendo 
cumpridos os mínimos exigíveis ao nível do estacionamento dos pesados, não se considera 
preocupante, uma vez que a estadia dos pesados no parque é muito diminuta, o que permite uma 
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rotatividade elevada, sem que haja pesados em situação perturbadora da circulação interna ou 
externa. 

Resumindo, verifica-se que as estimativas de tráfego gerado pelas novas construções, bem 
como as necessidades de estacionamento, não são suscetíveis de gerar restrições significativas à 
circulação na rede viária envolvente ao loteamento. 

III.11. SÓCIO-ECONOMIA 

Para a caracterização sócio-económica da área de influência do Projecto, importa analisar os 
seguintes aspetos: população e estrutura etária, povoamento, evolução e estrutura da população 
ativa, estrutura da atividade económica e atividades económicas por sector. 

Em termos metodológicos e tendo em atenção as características do Projecto em análise e a sua 
área de influência, procedeu-se à análise ao nível do concelho, sub-região e região. A informação 
utilizada teve por base os dados estatísticos mais recentes disponibilizados pelo Instituto Nacional 
de Estatística, nomeadamente os referentes aos Censos 2001 e 2011 e Anuário Estatístico da 
Região Norte. Foram ainda recolhidos dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

III.11.1. População e Estrutura Etária 

O concelho da Maia integra a Área Metropolitana do Porto sendo limitado geograficamente pelos 
concelhos do Porto, a sul, Matosinhos, a sul e poente, Vila do Conde e Trofa, a norte, Santo Tirso, a 
nascente e Valongo e Gondomar a sul (Ver Figura II.2). 

A sua localização geográfica constitui uma mais-valia estratégica, pois constitui um ponto 
intermédio entre o litoral e interior e entre o norte e o sul. 

O concelho é constituído por 17 freguesias a saber: Águas Santas, Barca, Folgosa, Gemunde, 
Gondim, Gueifães, Maia, Milheirós, Moreira, Nogueira, Avioso (Santa Maria), Avioso (São Pedro), 
São Pedro Fins, Silva Escura, Vermoim, Vila Nova da Telha e Pedrouços. 

Em termos demográficos, o concelho destaca-se no Grande Porto (GP) por ser o que apresentou 
maior crescimento da sua população residente nos dois últimos períodos censitários. Em termos de 
dimensão demográfica este concelho é o quinto maior dos nove que constituem o Grande Porto 
(ver Quadro III.44). 

Quadro III.44 – População Residente nos concelhos do Grande Porto, sua evolução e densidade 
populacional 

Espaço Geográfico Área 
Densidade Populacional 

(2011)

Norte 3472715 3687293 3689609 6,2 0,1 21289,2 173,3

   Grande Porto 1167800 1260680 1287276 8,0 2,1 817,4 1574,8

      Maia 93151 120111 135306 28,9 12,7 83,1 1628,2

      Espinho 34956 33701 31782 -3,6 -5,7 21,4 1485,1

      Gondomar 143178 164096 168027 14,6 2,4 133,3 1260,5

      Matosinhos 151682 167026 175478 10,1 5,1 62,3 2816,7

      Porto 302472 263131 237584 -13,0 -9,7 41,7 5697,5

      Póvoa de Varzim 54788 63470 63408 15,8 -0,1 81,9 774,2

      Valongo 74172 86005 93858 16,0 9,1 73,0 1285,7

      Vila do Conde 64836 74391 79533 14,7 6,9 149,3 532,7

      Vila Nova de Gaia 248565 288749 302296 16,2 4,7 170,8 1769,9

Km2 Hab/Km21991 2001
Evolução (%) 

1991-2001
2011

Evolução (%) 
2001-2011

População Residente Evolução Populacional

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INE (www.ine.pt) 
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Atendendo à densidade populacional, o concelho da Maia é o quarto mais denso do GP, 
possuindo uma densidade superior à da Sub-região e largamente superior à média da Região 
Norte. Comparando as densidades populacionais da Região com as da sub-região facilmente se 
constata que esta última constitui um território densamente povoado evidenciando a dicotomia 
litoral/interior. 

Analisando agora a estrutura etária do concelho comparativamente à dos restantes municípios 
do Grande Porto e média da Região Norte, verifica-se que o concelho da Maia se destaca nos 
extremos ou seja possui a maior percentagem de população na faixa mais jovem (cerca de 16,8% 
na faixa 0-4 anos) e a segunda menor percentagem de população na faixa mais idosa (13,5% na 
faixa dos 65 anos ou mais, só ultrapassado por Valongo que possui 13,4% de população nesta 
faixa). 

Estes dados revelam grande dinamismo demográfico deste concelho que tem crescido acima da 
média da região e sub-região, apresentando uma tendência menos pronunciada para o 
envelhecimento populacional. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Faixa etária  (anos ) 0-14 Faixa etária  (anos ) 15-24

Faixa etária  (anos ) 25-64 Faixa etária  (anos ) ≥65  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados provisórios dos Censos 2011 

Figura III.55 – Estrutura etária da Região Norte, do Grande Porto e dos concelhos que o constituem 

III.11.2. Povoamento 

Analisando a tipologia de povoamento do concelho, conclui-se que este possui um carácter 
predominantemente urbano, sendo tecido urbano contínuo nas freguesias da cidade, e em outros 
pontos do concelho como Pedrouços, Águas Santas, S. Pedro de Avioso, Moreira e Vila Nova da 
Telha. Freguesias como Folgosa, S. Pedro de Fins e Gemunde possuem uma menor densidade de 
ocupação urbana. Esta constatação é evidente na análise dos dados apresentados no Quadro 
III.45. De facto, cerca de 98,5% da população do concelho da Maia reside em locais com mais de 
2000 habitantes e, destes, 82% vivem em lugares com mais de 10000 habitantes, nitidamente 
urbanos. 
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Quadro III.45 – Distribuição da população do concelho da Maia por escalões de dimensão 
populacional dos lugares censitários, em 2001 

>2000 
habitantes 

(total)

2 000-4 999 
habitantes

5 000-9 999 
habitantes

10 000 - 99 
999 

habitantes

100 000 e 
mais 

habitantes

N.º 120111 0 1838 118273 14431 5368 98474 0

% 100 0 1,5 98,5 12,0 4,5 82,0 0,0

2 000 e mais habitantes
Menos de 

2000 
habitantes

IsoladoTotalMaia

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos 2001 (INE) 

III.11.3. Evolução e estrutura da população ativa 

No que respeita aos dados sobre a população ativa, os dados disponíveis reportam-se aos 
Censos de 2001, uma vez que ainda não estão disponíveis os valores deste indicador referentes a 
2011. 

Assim, da análise do gráfico seguinte verifica-se que a Maia é o concelho da sub-região do 
Grande Porto que possuía maior percentagem de população ativa, o que revela uma maior força de 
trabalho e também o dinamismo económico do concelho. 

44,0
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48,0
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54,0

56,0

Pop.Activa (%)  
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados provisórios dos Censos 2001 

Figura III.56 – População Ativa (%), por unidade territorial, 2001 

A percentagem de população ativa do concelho da Maia é também superior ao valor da Região 
Norte e do Grande Porto. 

Para percebermos melhor a estrutura desta população ativa analisou-se a qualificação da 
população nos vários concelhos do Grande Porto. 

De acordo com o gráfico seguinte, o concelho da Maia possui uma percentagem de população 
residente que não sabe ler nem escrever inferior à média da região Norte mas superior à média do 
Grande Porto, sendo ultrapassado pelos concelhos da Póvoa de Varzim, Espinho, Gondomar, Vila 
do Conde e Vila Nova de Gaia. 

O nível de qualificação académica mais frequente, em todas as unidades territoriais analisadas é 
o 1º Ciclo do Ensino Básico, sendo que o concelho da Maia possui a segunda menor percentagem 
de população neste indicador, só ultrapassado pelo Porto. 

Nos níveis mais elevados de qualificação académica, o concelho do Porto destaca-se sempre 
como o que possui maior percentagem de população mais qualificada, sendo seguido pelo concelho 
da Maia e Matosinhos. 
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A maior qualificação académica que a população do concelho evidencia contribui para a maior 
percentagem de população ativa e para o maior dinamismo económico verificado. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados provisórios dos Censos 2001 

Figura III.57 – Qualificação académica da população residente, 2001 

Para conhecermos a realidade do emprego concelhio da Maia, analisaram-se os dados mais 
recentes do Instituto de Emprego e Formação Profissional.  

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional 

Figura III.58 – Evolução do número de indivíduos desempregados inscritos no Centro de Emprego 

A análise do gráfico anterior (Figura III.58) permite-nos concluir que o número de 
desempregados foi bastante mais elevado nos últimos quatro meses de 2012 relativamente ao 
período em análise (2004-2012) refletindo a conjuntura nacional e internacional que atualmente se 
verifica. 

Adicionalmente, o número médio mensal de desempregados no concelho no ano de 2011 
representa cerca de 6,1% da população residente. 

O Loteamento em questão emprega atualmente cerca de 2000 pessoas, sendo que 108 estão 
afetas à indústria dos aglomerados de madeira e as restantes distribuem-se pelas várias empresas, 
predominantemente as associadas à distribuição e logística da área do retalho. 

III.11.4. Estrutura da atividade económica 

A análise da estrutura económica passa pela análise dos principais sectores económicos 
existentes. No quadro seguinte apresentam-se os valores (número e proporção) da população 
empregada por sector de atividade, que nos permite perceber qual o sector mais relevante ao nível 
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do emprego. De acordo com os dados apresentados, no concelho da Maia é o sector terciário o que 
assume um maior peso, principalmente na vertente económica. O sector primário é o menos 
representativo, afastando-se dos valores um pouco mais elevados da Região Norte. 

Quadro III.46 – Distribuição da população empregada por sector de atividade, em 2001 

Total

N.º % N.º % N.º % N.º %
Norte 1656103 78726 4,8 758079 45,8 338759 20,5 480539 29,0
  Grande Porto 595529 9842 1,7 209904 35,2 146704 24,6 229079 38,5
         Maia 61123 599 1,0 23340 38,2 13500 22,1 23684 38,7

Sector primário Sector secundário
Sector terciário 

(social)
Sector terciário 

(económico)

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos Censos 2001 (INE) 

Para além do indicador apresentado, recorreu-se ainda aos indicadores referentes ao número de 
empresas por ramo de atividade segundo a CAE-Ver3, em 2009 (ver Figura III.59). A análise 
centrou-se no concelho da Maia e na sub-região do Grande Porto, onde esta se insere. Pela análise 
dos gráficos seguintes verifica-se que não há grande diferenciação ao nível do tecido empresarial 
da Maia e da sub-região do Grande Porto. A maior percentagem das empresas opera no ramo do 
“Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso 
pessoal e doméstico”(24% no Grande Porto e 22 % na Maia) evidenciando a terciarização patente, 
de um modo geral, ao nível nacional.  

O segundo ramo de atividade mais representativo é “Outras atividades e serviços” seguindo-se 
as “Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares”. 

No Quadro III.47 apresentam-se os indicadores relativos ao pessoal ao serviço nas empresas, 
segundo a CAE. Da análise dos dados verifica-se que no concelho da Maia, são as “indústrias 
transformadoras” que mais pessoal afetam, seguidas do “comércio por grosso e a retalho; 
reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico”. A mesma 
tendência verifica-se na Região Norte, sendo que neste caso o peso das indústrias transformadoras 
como empregadoras é mais elevado. Se analisarmos os dados relativamente aos grandes sectores 
económicos, verifica-se que cerca de 75% do pessoal ao serviço das empresas, no concelho da 
Maia, está afeto a empresas do sector terciário. 

Na área do Projecto em causa, localiza-se toda a unidade logística de distribuição das lojas 
Sonae, da Região Norte. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Anuário Estatístico da Região Norte, 2010 

Figura III.59 – Empresas do Grande Porto e da Maia, segundo a CAE-Ver.3,2009 

 

Quadro III.47 – Pessoal ao serviço nas empresas da Região Norte, Grande Porto e Maia, segundo a 
CAE – Ver.3, 2009 

N.º % N.º % N.º %

A03 - Pesca e aquicultura  3 278 0,3  2 642 0,5 …. ….

B - Indústrias extractivas  4 564 0,4 …… …. 30 0,0

C - Indútrias tranformadoras  398 705 31,3  97 369 19,0 16111 25,4

D - Electricidade, gás, vapor, água quente e fria a ar frio   786 0,1   330 0,1 16 0,0

E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição  6 883 0,5  3 105 0,6 495 0,8

F - Construção  185 842 14,6  57 804 11,3 6761 10,6

G - Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico 269 681 21,2  129 149 25,3 14250 22,4

H - Transportes e armazenagem  34 641 2,7 …….. …. 3985 6,3

I- Alojamento, restauração e similares  69 804 5,5  34 688 6,8 2218 3,5

J - Actividades de informação e de comunicação  12 927 1,0  9 242 1,8 1509 2,4

L - Actividades imobiliárias  14 231 1,1  6 874 1,3 816 1,3

M - Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares  59 462 4,7  32 986 6,4 3324 5,2

N - Actividades administrativas e dos serviços de apoio  50 213 3,9  32 618 6,4 7293 11,5

P - Educação  31 545 2,5  14 635 2,9 …. …..

Q - Actividades de saúde humana e apoio social  70 234 5,5  38 026 7,4 1901 3,0

R - Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas  11 617 0,9  7 155 1,4 426 0,7

S - Outras actividades de serviços  49 905 3,9  25 732 5,0 2726 4,3

Total 1 274 318   100  511 480   100  63 530   100

Norte Grande Porto Maia

 

De acordo com as ocupações existentes na área do Projecto importa conhecer, com maior 
detalhe, o sector da indústria transformadora no concelho da Maia. 
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ópticos
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Anuário Estatístico da Região Norte, 2010 

Figura III.60 - Empresas transformadoras da Maia, segundo a CAE-Ver.3,2009 

No concelho da Maia, as indústrias transformadoras em maior número são as afetas à 
fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos, seguidas da indústria de 
vestuário. 

A indústria existente na área enquadra-se na indústria da madeira e suas obras, que representa 
apenas 4,1% da totalidade das empresas do concelho. 

III.12. AMBIENTE SONORO 

III.12.1. Nota introdutória 

O presente estudo tem por objetivo a caracterização acústica da zona onde se insere o Parque 
de Negócios de Empresas SONAE (PNES) no lugar de Espido, freguesias de Moreira e da Maia, 
Concelho da Maia, e a identificação dos impactes acústicos causados pela exploração do 
loteamento industrial nos recetores sensíveis mais expostos ao ruído emitido pela sua atividade, 
bem como a identificação das situações onde se considera necessária a adoção de medidas de 
minimização do ruído, nos termos da legislação em vigor. 

O PNES ocupa uma área total de 23,4ha e é delimitado a poente pela EN13, a norte pela 
autoestrada A41 com nó de ligação com a EN13. A principal via de acesso de veículos pesados de 
mercadorias aos armazéns do PNES é feita a nascente pela EN107 (Rua Conselheiro Costa Aroso) 
que liga a norte com a EN13 e a nascente com o centro da Maia. A sul do loteamento encontram-se 
terrenos destinados a indústria, sem ocupação sensível (habitacional, escolas, etc). 

Os limites do PNES a norte e poente são vias de tráfego rodoviário com volumes de tráfego 
médio diário anual (TMDA) superior a 26000 veículos, sendo por isso as principais fontes de ruído 
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apercebidas no local. É ainda percetível o ruído de tráfego aéreo no aeroporto Francisco Sá 
Carneiro em especial nos períodos de entardecer e noturno. 

Os recetores sensíveis identificados na periferia do PNES são habitações do tipo moradia com 
um ou dois pisos e estão localizados a nascente na Rua de Godim e Rua de Recamunde.  

Foram avaliados os impactes no ambiente acústico provocados pelo PNES com a construção de 
3 novos edifícios e a exploração total do Parque de Negócios. 

Com base numa proposta de ocupação dos lotes a norte do PNES, entre a A41 e a EN13, foram 
avaliados os efeitos cumulativos da sua exploração no ambiente acústico e em particular nos 
recetores sensíveis mais expostos ao ruído produzido pela sua atividade. 

III.12.2. Legislação e normas aplicáveis 

 Regulamento Geral do Ruído 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro com a retificação 18/2007 de 16 de Março 

 Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente 

Decreto-Lei 146/2006, de 31 de Julho 

 Directrizes para elaboração de mapas de ruído 

Agência Portuguesa do Ambiente, Dezembro de 2011 

 Norma Portuguesa NP 1996: “Acústica - Descrição e medição do ruído ambiente” 

Instituto Português da Qualidade, 2009 

 Guia prático para Medições de Ruído Ambiente – no contexto do RGR tendo em conta a 
NP ISO1996 

Agência Portuguesa do Ambiente, Outubro 2011 

 Técnicas de prevenção e controlo de ruído 

Instituto do Ambiente, 2002 

 Good practice guide for strategic noise mapping and production of associated data on 
noise exposure – final draft 

European commission work group assessment on exposure to noise – Janeiro 2006 

 Recomendações para a organização dos mapas digitais de ruído 

Agência Portuguesa do Ambiente  

 

Outros documentos relevantes: 

 Planta de condicionantes do Concelho da Maia 

CM Maia Junho 2010 

 Valores de TRÁFEGO MÉDIO ANUAL 

INIR e Estradas de Portugal (dados 2011) 



  FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSEDE 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA Loteamento do Parque de Negócios das Empresas Sonae 

Junho de 2012 116 Relatório 

Y:\Processos\A030\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A030-REL-EIA-R01.doc A-REL-01 

 Mapa de ruído do Concelho da Maia 

FEUP – Atualização dos mapas de 31-3-2008 

III.12.3. Definições e enquadramento legal 

Utilizar-se-á como base para a definição de termos de referência a legislação nacional, 
nomeadamente a ratificada pelos seguintes diplomas: 

–  Constituição da República Portuguesa, Artigo 66.; 

–  Lei de Bases do Ambiente, Lei n.º 11/87 de 7 de Abril; 

–  Regulamento Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro; 

– Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, Decreto-Lei n.º 96/2008; 

–  Decreto-Lei n.º 146/2006 de 31 de Julho, que transpõe a Directiva CE/49/2002; 

–  Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamento para Utilização no 
Exterior, Decreto-Lei n.º 76/2006; 

–  Normas IPQ no domínio ambiental, designadamente a NP ISO1996 

–  Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de Junho de 2002 
publicada no Jornal oficial da União Europeia de 18-07-2002. 

–  Recomendação (2003/613/CE) da Comissão de 6 de Agosto de 2003. 

–  Recomendações da Agencia Portuguesa do Ambiente e do Instituto Português de 
Acreditação. 

O diploma que enquadra as prescrições aplicáveis a um empreendimento desta natureza 
encontra-se definido no anexo ao Decreto-Lei 9/2007 de 17 de Janeiro, oficialmente denominado 
de Regulamento Geral do Ruído.  

Os principais conceitos de acústica considerados na legislação vigente, com interesse para a 
análise apresentada, são os seguintes: 

Recetor sensível – O edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, 
com utilização humana. 

Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq , de um ruído num intervalo de 
tempo - Nível sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que 
o ruído referido naquele intervalo de tempo. 

Período de Referência -  intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 
abranger as atividades humanas típicas. São tomados como períodos de referência os seguintes:  

diurno (das 7h às 20h),  

entardecer (das 20h às 23h),  

noturno (das 23h às 7h). 
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Ruído Ambiente (Ra)- Ruído global observado numa dada circunstância num determinado 
instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança, próxima ou 
longínqua, e do local considerado. 

Ruído Residual (Rr)- Ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares para 
uma situação determinada. 

Ruído Particular - Componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada 
por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora. 

Nível de Avaliação – LAr – Valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência 
do ruído particular corrigido de acordo com as características tonais e/ou impulsivas do ruído 
particular e calculado pela expressão: LAr = LAeq + K1 + K2 

(de acordo com o Anexo I do DL9/2007) 

Indicador de ruído - o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que 
tenha uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano; 

Lden -  Indicador  de  ruído  diurno-entardecer-noturno 

o indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

 

 

Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight) - o nível sonoro médio de longa duração, 
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado 
durante uma série de períodos noturnos representativos de um ano; 

Mapa de ruído - o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, 
traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às quais 
corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A); 

 

Do Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, 
transcrevem-se os parágrafos com interesse para a presente avaliação: 

Art.º 2º  

Âmbito 

1- O presente Regulamento aplica-se às atividades ruidosas permanentes e temporárias e a 
outras fontes de ruído susceptíveis de causar incomodidade, designadamente:  

a) Construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de edificações;  

b) obras de construção civil;  

c) laboração de estabelecimentos industriais, comércio ou serviços; 

d) equipamentos para utilização no exterior; 

(…) 
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Artigo 3º 

Definições 

a) «Atividade ruidosa permanente» a atividade desenvolvida com carácter permanente, ainda que 
sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais 
onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de 
estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; 

b) «Atividade ruidosa temporária» a atividade que não constituindo um acto isolado, tenha 
carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou 
permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras e 
construção civil, competições desportivas, espectáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e 
mercados;  

(…) 

v) Zona mista – a área definida em plano municipal de ordenamento de território, cuja ocupação 
seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona 
sensível; 

(…) 

x) Zona sensível – área definida em plano municipal de ordenamento do território como 
vocacionadas para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, espaços de lazer, 
existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços, 
destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de 
restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento 
no período noturno; 

z) Zona urbana consolidada – a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de 
edificação;  

(…) 

Artigo 6º 

Planos municipais de ordenamento do território 

1 – Os planos municipais de ordenamento do território asseguram a qualidade do ambiente sonoro, 
promovendo a distribuição adequada dos usos do território, tendo em consideração as fontes de 
ruído existentes e previstas. 

2 – Compete aos municípios estabelecer nos planos municipais e ordenamento do território a 
classificação, delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas. 

3 - A classificação de zonas sensíveis e de zonas mistas é realizada na elaboração de novos planos 
e implica a revisão ou alteração dos planos municipais de ordenamento do território em vigor. 

4- Os municípios devem acautelar no âmbito das atribuições de ordenamento do território, a 
ocupação dos solos com usos susceptíveis de vir a determinar a classificação da área como zona 
sensível, verificada a proximidade de infra-estruturas de transporte existentes ou programadas. 

(…) 
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Artigo 7º  

Mapas de ruído 

5 - Os mapas de ruído são elaborados para os indicadores Lden e Ln reportados a uma altura de 4 m 
acima do solo. 

(…) 

Artigo 8º 

Planos Municipais de redução de ruído 

1- As zonas sensíveis ou mistas com ocupação expostas a ruído ambiente exterior 14 que exceda os 
valores limite fixados no artigo 11º devem ser objeto de planos municipais de redução de ruído, 
cuja elaboração é da responsabilidade das câmaras municipais. 

(…) 

Artigo 11º 

Valores limite de exposição 

1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 
seguintes limites de exposição: 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 
expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A) expresso pelo indicador Ln.  

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 
expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A) expresso pelo indicador Ln. (…). 

(…) 

2 - Os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados 
fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua 
proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes 
valores limite fixados no presente artigo. 

3 – Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os números 2 e 3 do artigo 
6º, para efeitos do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limite 
de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

Artigo 12º 

Controlo prévio das operações urbanísticas 

1 - O cumprimento dos valores limite fixados no artigo anterior é verificado no âmbito do 
procedimento de avaliação de impacte ambiental, sempre que a operação urbanística esteja 
sujeita ao respetivo regime jurídico. 

 2 - O cumprimento dos valores limite fixados no artigo anterior relativamente às operações 
urbanísticas não sujeitas a procedimento de avaliação de impacte ambiental é verificado no 
âmbito dos procedimentos previstos no regime jurídico de urbanização e da edificação, devendo o 

                                                
14 Ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao conjunto de fontes sonoras que fazem 
parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado. 
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interessado apresentar os documentos identificados na Portaria nº. 1110/2001, de 19 de 
Setembro. 

3 - Ao projeto acústico, também designado por projecto de condicionamento acústico, aplica-se o 
Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei nº 129/2002, de 
11 de Maio. 

4 - Às operações urbanísticas previstas no nº. 2 do presente artigo, quando promovidas pela 
administração pública, é aplicável o artigo 7º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, 
competindo à comissão de coordenação e desenvolvimento regional territorialmente competente 
verificar o cumprimento dos valores limite fixados no artigo anterior, bem como emitir parecer 
sobre o extracto de mapa de ruído ou, na sua ausência, sobre o relatório de recolha de dados 
acústicos ou sobre o projecto acústico, apresentados nos termos da Portaria nº. 1110/2001, de 
19 de Setembro. 

5 - A utilização ou alteração da utilização de edifícios e suas fracções está sujeita à verificação do 
cumprimento do projecto acústico a efectuar pela câmara municipal, no âmbito do respectivo 
procedimento de licença ou autorização da utilização, podendo a câmara, para o efeito, exigir a 
realização de ensaios acústicos. 

6 - É interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios habitacionais, bem como de 
novas escolas, hospitais ou similares e espaços de lazer enquanto se verifique violação dos 
valores limite fixados no artigo anterior. 

7 - Excetuam-se do disposto no número anterior os novos edifícios habitacionais em zonas urbanas 
consolidadas, desde que essa zona: 

a) Seja abrangida por um plano municipal de redução de ruído; ou 

b) Não exceda em mais de 5 dB(A) os valores limite fixados no artigo anterior e que o 
projecto acústico considere valores do índice de isolamento sonoro a sons de condução 
aérea, normalizado, D2m,n,w, superiores em 3 dB aos valores constantes da alínea a) do 
nº. 1 do artigo 5.o do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº. 129/2002, de 11 de Maio. 

Artigo 13º 

Atividades ruidosas permanentes 

1 - A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 
envolventes das zonas sensíveis ou mistas, ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados 
estão sujeitos: 

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º; e 

b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do 
indicador LAeq, do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da 
atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq, do ruído residual, diferença que 
não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB (A) no 
período noturno, nos termos do anexo I do presente Regulamento, do qual faz parte integrante.  

(…) 

5 – O disposto na alínea b) do nº 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um 
valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor 
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do indicador LAeq no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 dB(A), considerando o 
estabelecido nos nº 1 e 4 do Anexo I .  

(…) 

Artigo 14º 

Atividades ruidosas temporárias 

É proibido o  exercício  de  atividades  ruidosas  temporárias na proximidade de: 

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 
horas;  

b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

c) Hospitais ou estabelecimentos similares. 

Artigo 15º 

Licença especial de ruído 

1 - O exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos excepcionais e 
devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo respectivo município 
(…) 

III.12.4. Caracterização acústica atual 

Identificação Qualitativa de Potenciais Fontes de Ruído Associadas ao PNES 

São de considerar no presente estudo as emissões de ruído associadas aos utilizadores atuais e 
futuros do PNES, particularmente ao nível da circulação automóvel de veículos ligeiros e pesados, 
assim como dos utentes e clientes dos espaços de comércio e serviços, e de equipamentos das 
empresas instaladas em especial dos sistemas de ventilação afetos à indústria e à cogeração. 

Classificação da Atividade 

De acordo com o disposto no Art.º 3.º do RGR, e atendendo ao tipo de utilização do loteamento 
industrial, entende-se que esta atividade deverá ser classificada como uma atividade ruidosa 
permanente. 

Caracterização da Envolvente Próxima 

O local em análise encontra-se implantado numa zona com ocupação mista na envolvente 
próxima, predominando os edifícios de habitação unifamiliar, a nascente. 

Foram consultados os mapas de ruído do Concelho da Maia elaborados pelo Laboratório de 
Acústica da FEUP em 31/3/2008 (Figura III.61 e Figura III.62), e verificamos que o estudo não 
considerava todos os edifícios do PNES já construídos nem o ruído emitido pelos veículos pesados 
que se dirigem aos armazéns do PNES pela EN107 (Rua Conselheiro Costa Aroso), cujo ruído 
emitido pode ser apercebido nos recetores sensíveis mais próximos do local em estudo. Como se 
entendeu ser necessária uma caracterização do ambiente acústico da zona do PNES, atualizada e 
com maior detalhe, foi elaborado um modelo de cálculo da propagação sonora, com base na 
cartografia do local e na caracterização das fontes de ruído existentes, e produziram-se mapas de 
ruído para cada um dos períodos de referência (diurno, entardecer e noturno), e para o indicador 
de incómodo global Lden, de acordo com a expressão descrita no parágrafo referente a “definições 
e enquadramento legal”. 
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Figura III.61 - Extrato do mapa de ruído (Março 2008) – indicador Lden 

 

Figura III.62 - Extrato do mapa de ruído (Março 2008) – indicador Ln 

Os mapas de ruído que foram desenvolvidos apresentam graficamente a distribuição dos níveis 
sonoros para a situação atual e para a situação futura com a construção e exploração de 3 novos 
edifícios, permitindo a apreciação global e expedita das fontes de ruído e do ambiente acústico 
exterior junto dos recetores sensíveis. 

Para a validação do modelo informático de simulação da propagação sonora, recorreu-se a 
contagens do volume de tráfego nas vias consideradas, em simultâneo com a recolha dos níveis 
sonoros nos locais de interesse. 
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A Câmara Municipal da Maia fez a classificação das zonas do ponto de vista acústico e 
consultando a planta de condicionantes de Junho de 2010 (Figura III.63) verificamos que a zona do 
PNES não está classificada como zona sensível nem como zona mista, e as zonas habitadas a 
nascente e a poente estão classificadas como zona mista existindo uma zona classificada como 
sensível mais distante, a sudeste do empreendimento. 

 

Figura III.63 - Extrato do mapa de classificação de zonas acústicas com indicação dos recetores 

sensíveis 

O RGR no seu Artigo 12º, relativo ao controlo prévio das operações urbanísticas, impõe a 
verificação dos valores limite de exposição que são definidos no Artigo 11º (“critério de exposição 
máxima”).  

Considerando a classificação das zonas sensíveis e mistas, para efeitos do “critério de exposição 
máxima” ao ruído a que devem ficar sujeitos os recetores sensíveis na sua proximidade, 
verificamos que os recetores mais próximos do loteamento em avaliação e identificados nas zonas 
a vermelho, se encontram em zonas que não foram classificadas como zonas sensíveis ou zonas 
mistas, assim como a zona em avaliação do PNES por ser considerada uma zona de produção de 
ruído destinada a indústria e serviços. 

Para a análise de verificação do cumprimento do critério de exposição máxima nestes recetores 
sensíveis, tendo em consideração o disposto no nº 2 do artigo 11º do RGR, e uma vez que a zona 
de habitações na Rua de Godim e na Rua de Recamunde foi classificada como zona mista, 
consideramos os limites previstos no artigo 11º do Decreto-lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro de 
classificação como zona mista (Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A) como limites máximos de 
exposição ao ruído). 
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Níveis sonoros no local (Situação de Referência) 

O ambiente acústico no local foi caracterizado através de medições dos níveis sonoros in situ, 
realizadas entre Novembro de 2011 e Abril de 2012, durante os períodos de referência diurno, 
entardecer e noturno, por amostragens de duração adequada e em condições consideradas 
representativas da atividade local.  

O relatório de ensaios acústicos está incluído no Anexo IV.5 do Volume de Anexos Técnicos. 

B

A

C

D

E

 

Figura III.64 - Localização dos pontos de medição (A, B, C, D e E). 

Nos locais A, B e C foi avaliado o nível sonoro de longa duração (ver Anexo IV do Volume de 
Anexos Técnicos) e os pontos D e E foram utilizados para validação do modelo de cálculo. 

 

Dadas as características do local e das fontes ruidosas consideradas (vias de tráfego 
rodoviário), podemos prever que os níveis sonoros apercebidos no loteamento e na zona limite não 
sofrerão alterações significativas ao longo do ano, estando condicionados por variações dos 
volumes de tráfego e direção/velocidade do vento. 

Os valores dos níveis sonoros medidos e apresentados no Quadro III.48, foram obtidos em 
posições representativas dos locais com interesse (Figura III.64), com várias medições em 
diferentes horas do dia, nos 3 períodos de referência. 
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Quadro III.48 - Níveis sonoros medidos, LAeq, do Ruído Ambiente (Novembro 2011 a Abril 2012) 

LOCAL 
Período 

referência Dia 
Hora 
inicio 

tempo 
medição 

(minutos) 
LAeq (dB) 

LAeq 
médio 

(dB) 

Lden 

dB(A) 

A 

Diurno 
17-11-2011 15:38 30 52,2 

52 

54 

01-12-2011 10:56 30 51,3 

Entardecer 
17-11-2011 20:51 30 50,2 

49 
22-04-2012 20:57 30 47,2 

Noturno 
17-11-2011 23:45 30 45,6 

45 
23-04-2012 00:33 30 45,1 

B  

(A41) 

Diurno 
17-11-2011 16:29 30 68,4 

70 

71 

23-11-2011 15:40 30 70,6 

Entardecer 
17-11-2011 22:23 30 63,5 

64 
22-04-2012 22:28 30 63,7 

Noturno 
17-11-2011 23:02 30 61,9 

62 
22-04-2012 23:01 30 62,9 

C  

(EN13) 

Diurno 
17-11-2011 17:41 30 70,1 

70 

73 

23-11-2011 16:39 30 70,5 

Entardecer 
17-11-2011 21:40 30 67,8 

67 
22-04-2012 21:45 30 66,7 

Noturno 
18-11-2011 00:27 30 65,0 

65 
22-04-2012 23:54 30 64,4 

D  

(R. Godim 503)  
Diurno 1-12-2011 11:45 30 60,3 60 - 

E  

(EN107) 
Diurno 1-12-2011 13:54 30 70,0 70 - 

(1) Ver localização dos “Pontos de Medição” no Figura III.64 

(2) Relatório de ensaio no Anexo IV.5 do Volume de Anexos Técnicos 

(3) Medições realizadas a 4m de altura. 

 

A metodologia utilizada para a elaboração, configuração e validação dos mapas de ruído está 
descrita nos anexos VI.1 e IV.2 do Volume de Anexos Técnicos. 

Os mapas de ruído obtidos pelo cálculo da propagação sonora e que traduzem os níveis sonoros 
no local para a situação atual (Ano 2012 - Ruído Ambiente), são os apresentados no Anexo IV.3 – 
“Mapas de ruído” do Volume de Anexos Técnicos. O Mapa MR01 é referente ao indicador global 
Lden e o mapa MR02 para o indicador Ln do período noturno. 

Avaliação das Condições Atuais 

CRITÉRIO DE EXPOSIÇÃO MÁXIMA 

Dos resultados obtidos nas medições in situ nos locais de interesse para o presente estudo 
podemos concluir que o ambiente acústico é essencialmente influenciado pelo ruído do tráfego 
rodoviário na autoestrada A41, e estradas nacionais EN13 e EN107 (Rua Conselheiro Costa Aroso). 
No local C (EN13) é percetível no período de referência noturno o ruído da cogeração da área 
industrial. Em especial nos períodos de entardecer e noturno é percetível ainda o ruído de tráfego 
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aéreo no aeroporto Francisco Sá Carneiro que não foi considerado na modelação devido à distância 
da zona em estudo, e por representar níveis sonoros que podemos desprezar face aos níveis do 
ruído de tráfego rodoviário. 

O Regulamento Geral do Ruído estabelece no artigo 11º os valores limite de exposição ao ruído 
dos recetores sensíveis, em função da classificação da zona como sensível ou mista. No caso em 
apreciação, e considerando que as zonas dos recetores sensíveis mais próximos pode ser 
equiparada a zona mista, o parágrafo 1 do artigo 11º estabelece para verificação dos valores limite 
de exposição nos recetores sensíveis o indicado no Quadro III.49. 

Quadro III.49 - Critério dos valores limites de exposição  

Critério dos Valores Limite de Exposição (Art.º 11 do Decreto-Lei n.º 9/2007) 

Descritor Local 

Valor de Referência ZONA MISTA 

P. Diurno-Entardecer-Noturno 
Lden (dB(A)) 

P. Noturno 
Ln (dB(A)) 

LAeq (dB(A)) Habitações Rua Godim / Recamunde  65  55 

As habitações mais expostas no limite nascente e sul do PNES encontram-se em zona não 
classificada, e está previsto no Plano Diretor Municipal a abertura de uma Via Periférica nessa zona, 
que a ser construída implicaria a demolição dessas habitações. Por não estar previsto no médio 
prazo a concretização desta ligação, ela não é considerada.  

Na situação atual ficando numa zona que não foi classificada, para efeitos de verificação dos 
limites de exposição, consideramos que podem ser equiparadas às restantes habitações da Rua de 
Godim e de Recamunde, que estão numa zona classificada como Zona mista. 

Pela análise dos mapas de ruído da situação atual (MR01 e MR02) referentes aos indicadores 
Lden e Ln, constatamos que o ambiente acústico na fachada poente das habitações mais expostas 
na Rua de Godim (local D) são de Lden ≈ 61 dB(A) e Ln ≈ 54 dB(A), e na habitação isolada mais a 
Sul (local A) Lden ≈ 54 dB(A) e Ln ≈ 46 dB(A) pelo que cumprem os limites regulamentares de 
Lden ≤ 65 dB(A) e de Ln ≤ 55 dB(A) para uma zona mista fixados no Regulamento Geral do Ruído. 

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE 

Deverá ser igualmente avaliado o critério de incomodidade que é resumido no Quadro III.50 
considerando o acréscimo dos níveis sonoros nos recetores sensíveis devido ao ruído emitido pela 
atividade do PNES, nos 3 períodos de referência: 

Quadro III.50 - Critério de incomodidade  

Critério de Incomodidade (Art.º 13 do Decreto-Lei n.º 9/2007) 

Descritor Local 

Valor de Referência 

P. Diurno  
Ld (dB(A)) 

P. Entardecer 
Le (dB(A)) 

P. Noturno 
Ln (dB(A)) 

 (dB(A)) Onde habitem ou 
permaneçam pessoas 

 5  4  3 

Nota: consideramos que a emissão de ruído é contínua nos 3 períodos de referência pelo que o fator de 

correção D=0 

A análise do ruído percetível nos locais mais expostos (Local A e D) é apresentada no  

Quadro III.51 em que o ruído é decomposto nas fontes de ruído mais relevantes para cada 
local. 
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Quadro III.51 - Decomposição do ruído pelas fontes de ruído relevantes 

A - Casa Sul Atual       

 x = -42193,3 m y = 174052,8 m z = 62,4 m   

 Day (7-20 h) Evening(20-23 h) Night (23-7 h) Lden 

 L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

 /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB 

Rotunda EN13 45,09 45,09 43,92 43,92 41,61 41,61 48,78 48,78 

EN13 Porto 44,97 48,04 42,41 46,24 38,95 43,49 46,99 50,99 

EN13 SONAE 44,52 49,64 42,87 47,88 40,86 45,38 48,04 52,77 

A41 40,22 50,11 37,52 48,27 34,51 45,72 42,39 53,15 

EN13 norte 39,95 50,51 38,34 48,69 35,69 46,13 43,10 53,56 

Cogeração 38,17 50,76 38,17 49,06 38,17 46,78 44,47 54,06 

Acesso cais SONAE 33,36 50,83 29,17 49,10 28,94 46,85 36,14 54,13 

(…)         

Sum  50,87  49,14  46,88  54,17 

 

D -Rua Godim 503           Atual                      

 x = -42004,4 m y = 174544,3 m z = 71,0 m   

 Day (7-20 h) Evening(20-23 h) Night (23-7 h) Lden 

 L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

 /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB 

R. Costa Aroso E 57,08 57,08 56,11 56,11 49,14 49,14 58,52 58,52 

A41 55,13 59,22 51,82 57,48 48,41 51,80 56,70 60,71 

Acesso cais SONAE 52,41 60,05 48,90 58,05 49,60 53,85 56,33 62,06 

Rot Costa Aroso1 51,50 60,61 50,76 58,79 44,00 54,28 53,17 62,59 

Rot Costa ArosoN 47,78 60,83 47,34 59,09 40,83 54,47 49,75 62,81 

R Costa Aroso 42,97 60,90 42,61 59,19 36,16 54,53 45,01 62,88 

Cais 40,80 60,95 37,82 59,22 38,42 54,64 45,06 62,95 

Cogeracao 36,12 60,98 36,12 59,25 36,12 54,74 42,43 63,02 

(…)         

Sum  61,02  59,29  54,80  63,07 

Podemos concluir que no local A (habitação a sul) as 5 principais fontes de ruído são do tráfego 
rodoviário (EN13 e A41) e o ruído da cogeração do lote 1 e do tráfego de pesados de acesso aos 
armazéns é inferior -12 dB(A) no período diurno, -10 dB(A) no entardecer e -8 dB(A) no período 
noturno, pelo que se podem desprezar face ao ruído de tráfego rodoviário e se pode concluir que é 
cumprido o critério de incomodidade nos 3 períodos de referência. 

No local D, na fachada mais exposta, o ruído do tráfego de pesados no acesso aos armazéns do 
PNES (1048 passagens de pesados por dia) é inferior ao ruído de tráfego rodoviário da A41 e da 
Rua Conselheiro Costa Aroso -6 dB(A) no período diurno, -8 dB(A) no entardecer e -2 dB(A) no 
período noturno pelo que é cumprido o critério de incomodidade na fachada mais exposta no 
exterior da habitação nos 3 períodos. 
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III.13. RESÍDUOS 

III.13.1. Enquadramento 

O concelho da Maia integra a LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do 
Grande Porto. Esta é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU) produzidos pelos oito municípios que a integram: Espinho, Gondomar, Maia, 
Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. Constituída como Associação de 
Municípios em 1982, a Lipor tem vindo a implementar uma gestão integrada de resíduos, 
recuperando, ampliando e construindo infraestruturas, complementadas com campanhas de 
sensibilização junto da população. 

No concelho da Maia, a Maiambiente, E.E.M. é responsável pela gestão de RSU, desde 2004, 
através de 3 serviços de recolha: recolha indiferenciada, recolha seletiva e serviços especiais.  

Os resíduos resultantes da recolha indiferenciada são encaminhados para a Central de 
Valorização Energética da Lipor, localizada em Moreira da Maia. 

A recolha seletiva inclui os serviços de recolha porta-a-porta de resíduos separados, onde se 
incluem as habitações (papel, embalagens e vidro), os comércios/serviços e escolas (papel, 
embalagens e vidro), as indústrias (papel e plástico), e as cantinas, restaurantes e similares 
(resíduos orgânicos), bem como a recolha seletiva em ecocentros e de ecopontos e vidrões 
instalados na via pública. Acresce ainda a recolha ao domicílio de resíduos de jardim (podas, 
relvas, etc.), gratuita e disponível, através de marcação, para todo o Concelho da Maia. Desta 
forma, os materiais valorizáveis recolhidos são encaminhados para o Centro e Plataforma de 
Triagem e para a Central de Valorização Orgânica, localizados em Baguim do Monte, concelho de 
Gondomar. 

Neste concelho existem 320 ecopontos distribuídos entre infantários, escolas e via pública, 
resultando num rácio de 428 habitantes por ecoponto. Adicionalmente existem ainda 5 ecocentros 
distribuídos pelo concelho 

Os serviços especiais incluem a remoção de deposições clandestinas, recolha de resíduos sólidos 
urbanos indiferenciados (não recicláveis) em clientes empresariais, recolha de objetos 
volumosos/resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos ao domicílio, instalação e manutenção 
de equipamentos (contentores, papeleiras, etc.). 

Os dados referentes à recolha de indiferenciados e seletiva em 201015 apontam para as 
seguintes capitações: 

 Resíduos indiferenciados – 343 kg/hab; 

 Resíduos seletivos - 56 kg/hab 

A recolha e gestão de resíduos industriais não é uma competência das autarquias mas sim das 
empresas produtoras, devendo estas assegurar que os mesmos são recolhidos e tratados por 
operadores licenciados para os diferentes tipos de resíduos.  

Atualmente, e de acordo com as informações disponibilizadas pela Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA), na região Norte existem duas entidades que gerem aterros de resíduos industriais 
não perigosos, cujas principais características se apresentam no quadro seguinte:  

                                                
15 Dados fornecidos pela empresa MAIAMBIENTE, EEM 
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Entidade Infraestruturas 

VALOR-RIB - Indústria de Resíduos, 
Lda, situada em Famalicão 

Aterro de resíduos industriais não perigosos (4 células de deposição) 

Aterro de resíduos inertes 

Centro de triagem para resíduos não perigosos valorizáveis 

Centro de valorização de resíduos inertes de construção e demolição 

Plataforma de descarga de inertes 

Infraestruturas de apoio 

RIMA – Resíduos Industriais e Meio 
Ambiente, S.A. situada em Lousada 

Aterro de resíduos industriais não perigosos (3 células de deposição) 

Centro de triagem de resíduos não perigosos valorizáveis 

Infraestruturas de apoio 

III.13.2. Produção de Resíduos na área do Loteamento 

Uma vez que o presente loteamento já se encontra a funcionar é possível apresentar, com 
detalhe, a produção de resíduos resultantes do funcionamento das principais empresas atualmente 
existentes. 

No quadro seguinte apresenta-se o quadro resumido dos resíduos produzidos em 2010 pela SIR 
(Lote 1) registados no SIRAPA (Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do 
Ambiente). No total esta empresa encaminhou, em 2010, cerca de 1021 toneladas de resíduos 
industriais para operadores de resíduos devidamente licenciados para o efeito. 

Quadro III.52 – Resíduos produzidos pela Sonae Indústria de Revestimentos, SA em 2010 

Código LER 
Quantidade 
produzida 

(t) 

Operação de 
valorização ou 
eliminação (t) 

Quantidade 
enviada por 
operação (t) 

03 01 05 – Serradura, aparas, fitas de aplainamento, 
madeira, aglomerados e folheados não abrangidos em 030104 701,0400 

R3 700,3000 

D15 0,7400 

03 01 99 – Outros resíduos não especificados  61,1400 R13 61,1400 

13 02 08 – Outros óleos de motores, transmissões e 
lubrificação 0,7500 R13 0,7500 

15 01 01 – Embalagens de papel e cartão 8,5400 R13 8,5400 

15 01 02 – embalagens de plástico 14,0100 R13 14,0100 

15 01 03 – embalagens de madeira 158,6200 R3 158,6200 

15 02 02 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros 
de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e 
vestuário de proteção contaminados por substâncias 
perigosas. 

1,4620 R13 1,4620 

16 02 16 – componentes retirados de equipamento fora de 
uso, não abrangidos em 160215 

0,1125 R13 0,1125 

16 06 01 – pilhas de chumbo 1,8600 R13 1,8600 

18 01 01 – Objetos cortantes e perfurantes (exceto 18 01 03) 0,0038 D15 0,0038 

18 01 03 – Outros resíduos cuja recolha e eliminação estão 
sujeitas a requisitos específicos tendo em vista a prevenção 
das infeções 

0,0109 D9 0,0109 

20 01 25 – Óleos e gorduras alimentares 0,1000 R13 0,1000 

20 01 36 – Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso, não 
abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35 

0,0100 R13 0,0100 

20 01 39 - Plástico 3,0600 R13 3,0600 

20 01 40 - Metal 23, 8600 R13 23, 8600 

20 03 01 – Mistura de resíduos urbanos e equiparados  46,8600 R13 46,8600 

Fonte: IMOSEDE,2011 Mapa Integrado de Registo de Resíduos da SIR (2010) 
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Os resíduos supracitados foram encaminhados para as seguintes operações de eliminação (D9 e 
D15) e valorização (R3 e R13) de resíduos, definidas de acordo com os Anexos da Portaria 
209/2004, de 3 de Março: 

D9 – Tratamento físico-químico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produz 

compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das operações enumeradas de D1 a D12 (por 

exemplo, evaporação, secagem, calcinação, etc); 

D15 – Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações enumeradas de D1 a D14 

(com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde esta é efetuada); 

R3 – Reciclagem/recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados somo solventes (incluindo as 

operações de compostagem e outras transformações biológicas); 

R13 – Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do 

armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde esta é efetuada). 

No Quadro III.53 apresentam-se os registos dos resíduos produzidos no Lote 2 referente à 
atividade de distribuição. 

Quadro III.53 – Resíduos produzidos pela atividade da distribuição das Lojas Continente, em 2010 

Código LER 
Quantidade produzida 

(Kg) 

20 03 01 – Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos 136 241 

20 02 01 – Resíduos biodegradáveis 54 400 

20 03 02 – Resíduos de mercado  44 095 

15 01 01 – Embalagens de papel e cartão 324 610 

15 01 02 – Embalagens de plástico 270 180 

15 01 03 - Embalagens de madeira 269 020 

16 06 (*)– Resíduos de acumuladores (baterias) 13 220 

13 01(*) – Óleos industriais usados 300 

13 05 02 (*) – Lamas provenientes de separadores óleo/água 2 860 

15 02 02 (*) – Resíduos de materiais absorventes contaminados 240 

15 01 10 (*) – Resíduos de embalagens contaminadas 418 

Total 1 115 584 

No total, em 2010, esta atividade gerou cerca de 1115 toneladas de resíduos. 
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IV. EVOLUÇÃO DO ESTADO DO AMBIENTE SEM O PROJECTO 

A previsão da evolução do estado do ambiente sem o projecto estará afetada por grande 
incerteza, uma vez que na situação de referência, grande parte do Loteamento já se encontra 
construído e a funcionar.  

Assim, e neste contexto, far-se-á uma estimativa da evolução do ambiente em questão na 
ausência das instalações existentes. Nessa situação, seria expectável um menor dinamismo 
económico e social do concelho, dado o elevado número de pessoas que atualmente trabalham 
na área.  

Ao nível da ocupação dos solos, a área poderia ter-se mantido com ocupação rural (agrícola e 
florestal), mas dada a classificação no PDM em vigor como “Área de Indústria e Armazenagem” e a 
sua localização estratégica na envolvente de vias de grande importância regional, dificilmente não 
estaria ocupada por atividades empresariais/industriais.  

Dependendo da tipologia de empresas/indústrias aí instaladas, os impactes sobre a sócio-
economia e ambiente local e regional poderiam ser idênticos aos que se verificam atualmente, 
havendo, no entanto, grande incerteza relativamente a esta previsão. 

Na perspetiva do fator ambiental águas superficiais, na ausência do projecto, que neste caso 
em concreto se refere a um loteamento industrial sujeito a licenciamento, considera-se que as 
mesmas poderão manifestar alguns sinais diferenciadores da situação original. Assim, a 
degradação originalmente apresentada pelas águas superficiais, poderá evoluir para estados de 
degradação mais acentuados caso não sejam adotadas medidas corretivas, acompanhadas de um 
programa de monitorização, capazes de assegurarem um correto funcionamento da drenagem 
superficial. Refira-se, contudo, que a origem da degradação patente das águas superficiais estará, 
muito provavelmente, na dependência da atividade industrial que se desenvolve regionalmente.  

Na ausência do loteamento industrial que se encontra sujeito a licenciamento e na perspetiva do 
fator ambiental Hidrogeologia, as águas subterrâneas poderão manifestar alguns sinais 
diferenciadores da situação existente previamente à edificação. Assim, a moderada a fraca 
degradação presente inicialmente nas águas subterrâneas, poderá evoluir para estados de 
degradação mais acentuados na ausência de um programa de monitorização capaz de assegurar 
um eficaz controlo do funcionamento dos aquíferos. Refira-se, contudo, que parte desta 
degradação terá origem nas cargas poluentes que são transportadas pelas linhas de água que 
ocorrem na envolvente. A origem desta poluição estará, muito provavelmente, na atividade 
industrial que se desenvolve regionalmente. 

Relativamente à qualidade do ar, tal como referido na ponto III.6.4, existe um Plano de 
Melhoria da Qualidade do Ar estando a decorrer um Programa de Execução, aprovado e publicado 
pelo Despacho n.º 20762/2009 de 19 de Setembro, com o objetivo de melhorar a qualidade do ar 
na Região Norte. São várias as entidades envolvidas no Programa, e que propuseram ações 
concretas com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do ar, de entre as quais a 
Câmara Municipal da Maia e a Câmara Municipal de Matosinhos. Assim é expectável que a 
qualidade do ar na área envolvente ao projeto, que como já foi referido é influenciada por uma 
multiplicidade de fontes à escala local e regional, venha a melhorar. 

O cenário denominado “Alternativa Zero” consiste na evolução das condições acústicas atuais 
e depende essencialmente da evolução dos volumes do tráfego nas vias existentes, visto que estas 
constituem as principais fontes de ruído no local, e a manutenção das fontes de ruído associadas à 
indústria, em especial da cogeração. 
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Nos locais em que o ambiente acústico é condicionado pelo ruído das vias de tráfego, os níveis 
sonoros para a “Alternativa Zero” não deverão sofrer acréscimos significativos, uma vez que os 
níveis sonoros seguem uma relação logarítmica (e não linear) em função da variação dos volumes 
do tráfego e a tendência tem sido um decréscimo no tráfego na autoestrada A41 e estabilização 
dos volumes de tráfego nas restantes vias (EN13 e EN107). 

 

Figura IV.1 - Evolução do volume de tráfego na A41 

Assim sendo, os valores de LAeq adoptados para a “Alternativa Zero” não devem sofrer 
alterações relativamente aos níveis sonoros registados para a situação atual. 

O presente estudo, tal como já foi explanado anteriormente, incide sobre um projecto que está 
implantado e em exploração, que resultou de um processo de desenvolvimento gradual ao longo 
das últimas décadas. Assim, não é possível perspetivar com rigor a área sem a ocupação atual uma 
vez que a mesma está, atualmente, completamente integrada no espaço territorial e social onde se 
insere. 
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V. CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

A Caracterização e Avaliação de Impactes Ambientais constitui uma das principais funções do 
Estudo de Impacte Ambiental, sendo uma das fases fundamentais da Avaliação de Impacte 
Ambiental. A análise e previsão dos impactes associados à construção dos edifícios propostos e 
exploração do Loteamento do PNES da Maia basearam-se na caracterização da situação de 
referência e na projeção e avaliação da sua evolução na sequência do funcionamento pleno do 
Projecto, em comparação com a evolução do ambiente sem o funcionamento do mesmo.  

Neste capítulo apresenta-se a identificação, caracterização e a avaliação dos impactes 
ambientais, positivos e negativos, associados ao Projecto, assim como a síntese global dos 
impactes ambientais previsíveis. A avaliação de impactes foi efetuada por descritor ambiental, 
seguindo a organização de temas adotada no capítulo de caracterização do ambiente afetado pelo 
projecto (situação de referência). 

V.1. METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A identificação e avaliação dos impactes induzidos pela implementação do Projecto basearam na 
informação disponível e no conhecimento pericial dos especialistas envolvidos. Os descritores 
considerados na análise de impactes foram os analisados na caracterização da situação de 
referência.  

Para cada um dos descritores ambientais caracterizados na situação de referência foram 
identificadas as acções associadas ao Projecto que poderão induzir alterações sobre a situação 
atual, dissociando-se os impactes associados à fase de construção, à fase de exploração e fase de 
desativação.  

A avaliação de impactes ambientais foi efetuada da forma mais rigorosa possível atendendo aos 
seguintes parâmetros: 

 No que se refere ao seu potencial (P), os impactes foram classificados como positivos, 
negativos, neutros ou indeterminados. Considerando-se como impactes positivos aqueles que 
acarretam ganhos para o ambiente, foram ainda avaliados impactes neutros ou 
indeterminados, os primeiros quando não afetem o descritor em análise, no segundo caso 
quando não seja possível prever a sua tipologia. Na matriz serão quantificados como: +1 
(positivo); -1; negativos; 0 (neutros/indeterminados); 

 Os impactes foram ainda identificados de acordo com a sua Natureza - direta ou indireta, 
dependendo se o impacte ambiental deriva diretamente ou não das atividades do projecto, 
considera-se como direto quando é determinado pelo próprio projecto e indireto quando os 
efeitos se devem não ao projecto mas às atividades com ele relacionadas;  

 Relativamente à magnitude (M) dos impactes ambientais determinados pelo Projecto, foram 
utilizadas técnicas de previsão que permitiram evidenciar a intensidade dos referidos 
impactes, tendo em conta a agressividade de cada uma das acções propostas e a sensibilidade 
de cada um dos fatores ambientais afetados. Quando exequível, a magnitude (significado 
absoluto) dos potenciais impactes ambientais foi traduzida de forma qualitativamente mas tão 
objetiva e detalhada quanto possível e justificável. A magnitude dos impactes foi classificada 
como elevada, moderada, reduzida ou nula. No âmbito da identificação e avaliação de 
impactes foram ainda indicados os impactes que não podem ser minimizados e avaliados e os 
impactes residuais.  



  FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSEDE 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA Loteamento do Parque de Negócios das Empresas Sonae 

Junho de 2012 134 Relatório 

Y:\Processos\A030\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A030-REL-EIA-R01.doc A-REL-01 

 1  2   5  12  

Nula   Reduzida  Moderada  Elevada  

 No que se refere à frequência (F) com que o impactes se verifica este será classificado como 
Raro (1), Pouco frequente (3); Frequente (5) e Muito Frequente (9).  

 1  3   5  9  

Raro  Pouco frequente Frequente Muito frequente  

 

 A distribuição temporal (Pr) em que se faz sentir o impacte será quantificada na matriz e 
da seguinte forma: 

 2  6   12  

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 Relativamente à importância (I), significado relativo, dos impactes ambientais determinados 
pelo Projecto, foi adotada uma metodologia de avaliação dominantemente qualitativa, que 
permitiu transmitir, de forma clara, o significado dos impactes ambientais determinados pelo 
Projecto em cada uma das vertentes do meio. Assim, no que se refere à importância, os 
impactes ambientais resultantes do Projecto em análise foram classificados como 
insignificantes, pouco significativos, significativos ou muito significativos. Esta hierarquização 
permite determinar o grau de preocupação com que o impacte deverá ser encarado pelo 
público afetado, os impactes muito significativos e significativos, deverão ser analisados com 
maior relevância a ponto de se proporem medidas de minimização da sua evolução durante as 
diferentes fases do projecto. Na matriz os impacte serão quantificados da seguinte forma: 

 1  2-3   5-6  9-11  

Insignificativo 
Pouco 

significativo 
Significativo 

Muito 

significativo 

 

O resultado final consiste na multiplicação das ponderações atribuídas a cada impacte de modo 
a que seja quantificado o significado de cada impacte, bem como identificados os impactes para 
os quais são necessárias medidas de minimização mais atentas e os descritores que requerem 
monitorização ambiental. 

A matriz de quantificação dos impactes ambientais apresenta-se no sub-capítulo V.16 – Síntese 
de Impactes (pág. 174) e resume a avaliação ambiental de cada descritor.  

A avaliação e classificação de impactes ambientais envolvem sempre alguma subjetividade, 
motivada pela subjetividade dos critérios de valorização que cada técnico ou indivíduo lhe atribui. 

V.2. ATIVIDADES GERADORAS DE IMPACTES 

Como já foi referido, o Projecto encontra-se implantado quase na sua totalidade, sendo apenas 
proposta a construção de três edifícios. 

Nesta situação os principais impactes resultam do funcionamento do Loteamento, 
principalmente devido ao tráfego gerado, bem como os efluentes residuais e gasosos 
potencialmente produzidos pelas empresas, embora sejam também de considerar os impactes 
resultantes das operações de construção e de desativação do Loteamento. 
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De acordo com as atividades a desenvolver na fase de construção, exploração e desativação do 
Loteamento identificaram-se as principais acções que se consideram suscetíveis de afetar o 
equilíbrio dos descritores analisados, sintetizadas no Quadro V.1.  

Quadro V.1 – Atividades e acções envolvidas nas fases de construção e funcionamento do PNES 

Fase  Atividades principais  Acções/consequências 

Construção Instalação do estaleiro e 
infraestruturas de apoio. 

Circulação de viaturas e maquinaria; 
Limpeza dos locais de implementação do estaleiro; 

Decapagem do solo; 

Emissão de ruído e vibrações; 
Libertação de poluentes atmosféricos; 

Utilização de maquinaria e outros equipamentos. 

Limpeza e preparação 
da área de intervenção 
(Lote 2) 

Remoção de detritos vegetais (algumas herbáceas que possam existir, 
raízes); 

Decapagem do solo; 
Manuseamento de resíduos de limpeza do solo; 

Triagem e transporte dos resíduos para tratamento adequado; 

Aumento do tráfego rodoviário de veículos pesados nas vias de comunicação 
envolventes (EN107); 

Utilização de maquinaria e outros equipamentos; 

Emissão de ruído e vibrações libertação de poeiras e poluentes atmosféricos; 

Compactação do solo. 

Demolição da antiga 
ETAR para construção 
do edifício proposto 
(Lote 1) 

Remoção de todos os materiais amovíveis; 

Demolição das estruturas fixas com recurso a máquinas e equipamentos 
apropriadas (escavadoras, martelos demolidores e trituradores); 

Circulação de máquinas e viaturas; 

Manuseamento dos resíduos de construção e demolição; 
Emissão de ruído e vibrações libertação de poeiras e poluentes atmosféricos; 

Escavação e 
movimentação de terras 

Escavação e movimentação de terras nas áreas a construir; 
Circulação de viaturas e maquinaria; 

Aumento do tráfego rodoviário de veículos pesados nas vias de comunicação 
envolventes; 
Aumento da presença humana; 

Utilização de maquinaria e outros equipamentos; 

Emissão de ruído e vibrações; 

Emissão de poluentes atmosféricos; 

Alteração do uso e ocupação do solo. 

Instalação de redes de 
infraestruturas de apoio 

Abertura de valas para instalação das ligações às infraestruturas de 
abastecimento de água, drenagem de águas residuais, eletricidade, gás e 
telecomunicações; 
Movimentação e transporte de terras e materiais; 

Utilização de maquinaria e outros equipamentos; 

Betonagem e trabalhos em alvenaria; 

Instalação de acessórios especiais (tubagens, cabos, entre outros). 
Circulação de viaturas e maquinaria nas vias de comunicação envolventes; 

Aumento da presença humana no local e da afluência de colaboradores ao 
local de desenvolvimento da empreitada; 

Emissão de ruído e vibrações; 

Construção dos passeios 
e pavimentação dos 
acessos; 

Movimentação de materiais;  
Construção dos passeios e estacionamentos; 

Colocação da iluminação pública; 

Pavimentação; 

Desmonte do estaleiro e 
arranjos exteriores finais  

Circulação de viaturas e maquinaria; 
Remoção e transporte de materiais sobrantes e elementos inertes; 

Execução dos arranjos paisagísticos exteriores; 

Transporte de resíduos da obra; 
Desmobilização da mão-de-obra; 

Reposição da situação inicial. 
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Fase  Atividades principais  Acções/consequências 

Exploração Exploração do 
Loteamento 

Aumento da afluência de pessoas e veículos ao local; 
Manutenção de equipamentos e estruturas de apoio; 

Gestão de resíduos sólidos e de efluentes residuais; 

Manutenção de infraestruturas e redes; 

Desenvolvimento das atividades empresariais; 

Funcionamentos de todos os equipamentos e infraestruturas; 

Desativação do 
PNES 

Desmantelamento das 
estruturas construídas 

 

 

 
ou 

Remoção de todos os materiais e equipamentos amovíveis; 

Circulação de viaturas e equipamentos; 
Demolição das estruturas construídas; 

Remoção dos resíduos de demolição; 

Descompactação dos terrenos ; 

Reposição de um coberto vegetal 

Permanência das 
estruturas com cessação 
das atividades 

Cessação do tráfego gerado no loteamento 
Cessação das emissões de efluentes líquido e gasosos 
Cessação das atividades produtivas e consumo de recursos. 

 Ou 
Reconversão da área 
para outras atividades 
de natureza industrial, 
de armazenagem ou 
serviços (de acordo com 
os usos permitidos pelo 
PDM em vigor) 

Aumento da afluência de pessoas e veículos ao local; 
Manutenção de equipamentos e estruturas de apoio; 

Gestão de resíduos sólidos e de efluentes residuais; 

Manutenção de infraestruturas e redes; 

Desenvolvimento das atividades empresariais; 

Funcionamentos de todos os equipamentos e infraestruturas; 

 

V.3. CLIMA  

Dado o carácter das atividades existentes e previstas na área do Loteamento do PNES da Maia, 
as principais atividades suscetíveis de provocar algum impacte ao nível do clima são aquelas que 
induzem à emissão de gases para a atmosfera, nomeadamente gases com efeito estufa (GEE).  

V.3.1. Fase de Construção 

As operações e acções do Projecto na fase de construção das estruturas previstas (apenas 3 
edifícios) não são suscetíveis de provocar qualquer alteração no clima local e regional, 
considerando-se os impactes nulos. 

V.3.2. Fase de Funcionamento 

Na fase de funcionamento, as emissões suscetíveis de provocar alterações climáticas ao nível 
global, serão as resultantes do tráfego gerado no local e do funcionamento do sistema de 
cogeração e outros equipamentos existentes. No entanto, tendo em consideração que o sistema de 
cogeração com turbina a gás em ciclo combinado, possui a vantagem de reduzir significativamente 
as emissões face a outros sistemas tradicionais de geração de energia, consideram-se que os 
impactes sobre o clima serão negativos, indiretos, de magnitude reduzida e pouco 
significativos. 

No Quadro V.2 sintetizaram-se os principais impactes que se pensa poderem ocorrer sobre o 
clima, durante a fase de funcionamento do Loteamento. 

Quadro V.2 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor clima, fase de 
funcionamento  

Acções                            Impactes Alterações climáticas 

Tráfego gerado pelo loteamento 

Negativo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 
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Acções                            Impactes Alterações climáticas 

Funcionamento de máquinas e 
equipamentos existentes 

Negativo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 

V.3.3. Fase de Desativação 

Seja qual for o cenário de desativação que ocorra (abandono das atividades ou 
desmantelamento total do loteamento) os impactes sobre o clima serão insignificantes (no caso de 
as atividades serem suspensas) ou temporários, de reduzida magnitude. 

Caso a área venha a ter outra ocupação não é possível estimar a afetação do clima pela mesma, 
pois desconhece-se a natureza das atividades a desenvolver. 

V.4. GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA 

Desde o início da implantação do Projecto ocorreram alterações na morfologia geral do terreno, 
que foi terraplanado no intuito de obter uma plataforma aplanada para implantação dos diversos 
edifícios. Nesta fase apenas se preveem a construção de três edifícios sendo que dois deles se 
localizam em áreas já construídas (ETAR) ou pavimentadas e, por isso, alteradas. 

V.4.1. Fase de Construção 

Durante a fase de construção dos edifícios propostos as alterações morfológicas prendem-se 
apenas com as volumetrias dos edifícios novos, uma vez que a morfologia natural do terreno já 
sofreu alterações em momentos anteriores. Nesta situação considera-se que os impactes sobre a 
geomorfologia local serão negativos, diretos, de magnitude reduzida e insignificantes face à 
situação existente. 

Para a construção dos edifícios será necessário proceder a escavações para implantação dos 
alicerces, mas dado o facto de não terem sido identificadas estruturas geológicas de interesse 
relevante, os impactes sobre a geologia local consideram-se negativos, diretos, de magnitude 
reduzida e pouco significativos afetando apenas áreas já bastante alteradas e estruturas 
geológicas comuns na região. 

No Quadro V.3 sintetizaram-se os principais impactes que se pensa poderem ocorrer sobre o 
clima, durante a fase de funcionamento do Loteamento. 

Quadro V.3 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor geologia e 
geomorfologia, fase de construção 

Acções                            Impactes 
Destruição da 

geomorfologia local 
Afetação de estruturas 

geológicas 

Alteração da morfologia do terreno 
por instalação de novas volumetrias 

Negativo 

Magnitude reduzida  

Insignificante 

Negativo 

Magnitude reduzida  

Insignificante 

Escavação para implantação dos 
edifícios propostos 

_ 

Negativo 

Magnitude reduzida  

Pouco significativos 
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V.4.2. Fase de Funcionamento 

Durante o funcionamento pleno do Loteamento não estão previstos impactes sobre o descritor 
geologia e geomorfologia. 

V.4.3. Fase de Desativação 

Não se conhecendo o horizonte previsto para esta fase, nem o contexto em que a mesma 
ocorrerá não é possível estimar os impactes que possam ocorrer. 

V.5. SOLOS, USO E OCUPAÇÃO 

Os impactes resultantes da implementação do Projecto sobre o solo decorrem essencialmente 
da alteração da ocupação na fase de construção, e os resultantes da fase de funcionamento do 
Loteamento.  

V.5.1. Fase de Construção 

Na fase de construção do Loteamento atual, uma vez que se trata de um empreendimento 
existente, apenas resultam impactes da construção dos três edifícios propostos. As áreas para onde 
se propõe construção encontram-se já terraplanadas e, num dos casos está ocupada por uma 
estrutura obsoleta a demolir. Os principais impactes sobre o solo, nesta fase, resultam da sua 
compactação e impermeabilização com as estruturas propostas não sendo afetadas áreas com 
aptidão agrícola ou florestal. 

Assim, a instalação do estaleiro das obras, caso se localize numa área não pavimentada, 
levará à compactação dos solos por movimentação de pessoas, veículos e equipamentos. 
Considera-se que os impactes resultantes serão negativos, diretos, terão magnitude reduzida 
considerando-se pouco significativos, uma vez que serão temporários, limitando-se ao período de 
construção dos edifícios e terão uma incidência local. Após a conclusão das obras, a área a afetar 
ao estaleiro poderá ser recuperada, o solo descompactado, sendo restituídas as condições 
originais. 

Para a construção de um dos edifícios propostos, será necessário proceder à decapagem do 
solo para remoção da camada superficial existente. Seguidamente será necessário proceder a 
escavações para implementação das fundações do edifício a construir. Estas acções terão impactes 
ao nível da alteração do perfil e características físicas do solo, reduzindo o seu potencial uso. 
Considera-se que o impacte será negativo, direto, de magnitude reduzida, considerando-se pouco 
significativo pelo facto de ter um incidência localizada e a área já se encontrar bastante alterada. 

Adicionalmente, as acções de construção dos edifícios propostos poderão expor os solos às 
acções dos agentes erosivos, nomeadamente aos ventos e chuvas. Apesar de se considerar este 
impacte negativo e direto considera-se que o mesmo tem uma magnitude reduzida sendo pouco 
significativo, dada a sua incidência localizada e o facto de serem temporários. Para além disso, 
tratando-se de áreas relativamente limitadas, o processo construtivo deverá decorrer com alguma 
celeridade, diminuindo a exposição dos solos à erosão. 

Os dois outros edifícios a construir, serão edificados em áreas já ocupadas, uma correspondente 
à antiga ETAR da SIR e a outra numa área pavimentada atualmente utilizada como 
estacionamento. Por este motivo não se considera a existência de impactes adicionais sobre os 
solos destas áreas.  
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A alteração da ocupação destas áreas resultará em impactes insignificantes sobre os 
solos, uma vez que estes não reúnem condições de aptidão que lhes permitam o desenvolvimentos 
de outros usos para além dos urbanos ou complementares ao uso urbano. 

No decorrer das atividades construtivas, incluindo as atividades desenvolvidas na área do 
estaleiro, poderão ocorrer derrames acidentais de substâncias poluentes, agravadas caso não 
sejam observadas as boas práticas ambientais em obra. Numa situação de ocorrência de derrame 
acidental de substâncias potencialmente poluentes, corresponderá um impacte negativo, direto 
de magnitude moderada (não sendo expectável que a contaminação se disperse para além do 
local onde se verificou o incidente) considerando-se pouco significativo desde que sejam 
adotadas medidas de proteção do solo em obra. 

No Quadro V.4 sintetizaram-se os principais impactes que se pensa poderem ocorrer sobre o 
solos, durante a fase de construção do Loteamento. 

Quadro V.4 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o solos, fase de 
construção 

                             Impactes 

 

Acções         

Alteração do perfil 
e características 
físicas do solo / 

Compactação 

Exposição a 
processos erosivos 

Alteração da 
ocupação 

Poluição/ 

Contaminação 

Instalação do Estaleiro 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

_ 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Insignificante 

Negativo 

Magnitude moderada 

Pouco significativo 

Decapagem/escavação/ 

movimentação de terras 
_ 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude moderada 

Pouco significativo 

Construção dos edifícios 
propostos 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Insignificante 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude moderada 

Pouco significativo 

V.5.2. Fase de Funcionamento 

Na fase de funcionamento pleno do loteamento, os principais impactes potenciais sobre o solo 
decorrerão da ocorrência de contaminação acidental, através da contaminação das águas pluviais 
por derrames de substâncias poluentes associadas às atividades que se desenvolvem na área.  

A acontecer, considera-se que este impacte poderá ser negativo, direto, com magnitude 
moderada, considerando-se pouco significativo desde que adotadas as medidas adequadas à 
prevenção e controle destas situações. Considera-se ainda que este impacte terá baixa 
probabilidade de ocorrência desde que sejam aplicadas as boas práticas de armazenamento e 
manuseamento de substâncias poluentes. 

No Quadro V.5 sintetizaram-se os principais impactes que se pensa poderem ocorrer sobre o 
solos, durante a fase de funcionamento do Loteamento. 

Quadro V.5 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o solos, fase de 
funcionamento 

                             Impactes 

Acções 

Poluição/ 

Contaminação 

Derrames acidentais de 
substâncias poluentes 

Negativo 

Magnitude moderada 

Pouco significativo 
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V.5.3. Fase de Desativação 

A não existência de previsões sobre a possível desativação do Loteamento, nem o contexto em 
que o mesmo poderá ocorrer impõe um elevado grau de incerteza na avaliação dos impactes que 
daí possam resultar. Assim, caso a desativação consista apenas na cessação das atividades 
existentes, poderão referir-se os impactes positivos decorrentes da inexistência de atividades 
suscetíveis de causarem contaminação dos solos, nomeadamente por ocorrências de derrames 
acidentais. 

Por outro lado, estando esta área afeta a usos industriais e de armazenagem no Plano Municipal 
de Ordenamento do Território em vigor, a cessação das atividades existentes e previstas poderá 
originar a substituição por outras empresas com outras atividades da mesma natureza.  

V.6. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

V.6.1. Considerações gerais 

A execução deste EIA centra-se no pressuposto de que a área de intervenção deverá ser 
considerada como um todo, tanto na inventariação como na avaliação dos impactes produzidos, 
assim como na consequente elaboração do plano de recuperação a ser executado posteriormente. 

A predição e a avaliação dos impactes produzidos baseiam-se numa escala qualitativa que 
caracteriza os impactes identificados, de acordo com a sua natureza (em direta ou indireta), a sua 
magnitude (em elevada, reduzida ou nula) e a sua importância ou significado relativo (em pouco 
significativo, significativo ou muito significativo). 

Proceder-se-á à identificação de cada impacte, considerando o efeito que estes produzem sobre 
o fator ambiental em análise – os Recursos Hídricos Superficiais. Assim, os impactes sobre o fator 
ambiental serão identificados pela sigla RHS (Recursos Hídricos Superficiais), seguida de uma letra 
que identificará a fase sobre a qual esse impacte terá efeito: C (para a fase de Construção), E 
(para a fase de Exploração) e D (para a fase de Desativação). A identificação de cada impacte 
terminará com um algarismo que simplesmente representa a ordem em que ele foi identificado 
dentro do fator ambiental na fase correspondente. 

V.6.2.  Fase de Construção  

Os impactes ambientais gerados durante a fase de construção (C) serão os de maior relevância. 
Deste modo, entre as principais acções decorrentes nesta fase, suscetíveis de originarem 
alterações ao nível de descritor Recursos Hídricos Superficiais, destacam-se: 

 movimentação de terras, remoção da camada de solo de cobertura e escavações, com 
consequente alteração da qualidade da água nas linhas de drenagem e, ainda, possíveis 
variações no caudal drenado superficialmente; 

 abertura de acessos e criação de áreas edificadas, com aumento da área impermeabilizada, 
podendo ter como consequência a alteração da drenagem natural do terreno; 

 derrames acidentais de resíduos líquidos, nomeadamente óleos e combustíveis dos veículos 
e das máquinas a laborar durante a modelação do terreno, implicando a alteração da 
qualidade da água. 
 
 

Assim, teremos: 
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Impacte RHS.C.01 - Alteração da qualidade da água superficial em consequência da 
movimentação de terras 

O projecto implicará a abertura de acessos, implementação de infraestruturas de apoio, 
delimitação de manchas de empréstimo e construção na área afeta ao desenvolvimento das 
unidades empresariais. Para responder a estas necessidades será preciso movimentar terras, quer 
a nível superficial, quer a nível mais profundo, com escavação. Este conjunto de processos origina 
o aumento da quantidade de materiais de granulometria fina (silte e argila) que resultam no 
acréscimo da carga sólida transportada pela rede de drenagem superficial, aumentando a sua 
turvação e alterando a sua qualidade. É de salientar que as linhas de água que intersectam a área 
do terreno em questão, já se encontram entubadas. 

Este impacte negativo e de natureza relacionada diretamente com o projecto, apresentará 
magnitude reduzida, traduzindo-se num impacte pouco significativo. 

Impacte RHS.C.02 - Aumento da drenagem superficial em consequência da remoção 
da camada superficial 

A movimentação de terras, com a consequente remoção da camada de solo de cobertura, irá 
alterar as condições de infiltração da água das chuvas e da drenagem superficial, fazendo com que 
esta possa aumentar. O solo, regra geral, constitui um bom recetor para as águas provenientes da 
pluviosidade pelo que, uma vez removido, a escorrência superficial será facilitada. Contudo, o local 
em estudo apresenta declives suaves a moderados e uma vez que grande parte da área já 
artificializada devido à ocupação antrópica, este efeito não será importante. Ao mesmo tempo, as 
alterações nas linhas naturais da drenagem local, levam a que haja uma concentração do 
escoamento superficial local de forma artificializada. Será de referir que na área já existe o 
encaminhamento das águas de escorrência para canais próprios com o objetivo da sua posterior 
utilização. 

Atendendo às características do local, trata-se de um impacte negativo, direto, de 
magnitude reduzida, podendo ser considerado pouco significativo. 

Impacte RHS.C.03 - Alteração das condições de drenagem superficial em 
consequência da artificialização da superfície 

A implementação do projecto, poderá implicar o estabelecimento de novas linhas de drenagem 
superficial. As alterações, nas linhas naturais da drenagem local, levam a uma concentração do 
escoamento local segundo “canais” preferenciais, os quais poderão ser mais ou menos 
artificializados. Ao mesmo tempo, o aumento da área impermeabilizada origina a diminuição, a 
uma escala local, da infiltração com consequente aumento do escoamento superficial. Na área, 
devido à sua ocupação, já existem canais para encaminhamento das águas de escorrência. 

Este impacte é negativo, direto, de magnitude reduzida, devendo ser considerado um 
impacte pouco significativo. 

Impacte RHS.C.04 - Alteração da qualidade da água superficial em consequência de 
derrames acidentais 

Durante a fase de construção, a circulação de diferentes tipos de veículos e outra maquinaria, 
pode propiciar a ocorrência de derrames acidentais de óleos ou outro tipo de hidrocarbonetos. Caso 
os materiais derramados atinjam as linhas de água, poderão fazer com que a qualidade da água 
superficial venha a ser alterada. 
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Este impacte poderá ser considerado negativo, direto, podendo atingir uma magnitude 
moderada, no entanto, deverá ser considerado um impacte pouco significativo. 

 

Na fase de construção, para o fator ambiental de Recursos Hídricos Superficiais, podemos 
resumir as características dos impactes que foram identificados, tal como se apresenta no Quadro 
V.6. 

Quadro V.6 – Caracterização dos impactes na fase de construção 

                           Impactes 

 

Acções 

Alteração da 
qualidade da água 

Aumento da 
drenagem 
superficial 

Alteração das 
condições de 

drenagem 

Poluição/ 

Contaminação por 
derrames acidentais 

Escavação/movimentação de 
terras 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Pouco significativo 

- 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude Moderada 

Pouco significativo 

Artificialização da camada 
superficial - 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Pouco significativo 

_ 

Atividades construtivas de 
caráter geral 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude Moderada 

Pouco significativo 

V.6.3. Fase de Funcionamento 

Os impactes ambientais inerentes ao funcionamento ou exploração do Loteamento (E) serão de 
menor importância do que os gerados na fase de construção, contudo a fase de exploração tem um 
tempo de vida mais prolongado e, devido às diferentes atividades presentes no loteamento 
industrial, os impactes não deverão ser descurados. Deste modo, consideram-se as seguintes 
acções como geradoras de impactes, sobre este descritor: 

 A presença física do empreendimento, que manterá a artificialização da morfologia da área, 
e consequentemente as alterações no percurso da linha de água e do escoamento superficial 
a nível local e possíveis alterações na qualidade da água; 

 Fatores acidentais, decorrentes dos riscos associados à movimentação de veículos e 
máquinas, que se possam traduzir na entrada de compostos químicos para as águas de 
superfície, podendo levar à alteração da sua qualidade. 

 

Impacte RHS.E.01 - Alteração da qualidade da água superficial em consequência de 
derrames acidentais de óleos e outros hidrocarbonetos 

A ocorrência de situações acidentais, nomeadamente o derrame de óleos e outros combustíveis, 
provenientes da circulação de veículos de transporte de pessoal, mercadorias e equipamentos, 
poderá traduzir-se em impactes negativos sobre os recursos hídricos superficiais, com alguma 
gravidade e de complexa recuperação. O manuseamento de matéria-prima e de produto resultante 
do processo produtivo assim como os próprios resíduos resultantes das diferentes atividades 
industriais deverão ser tidos em conta no que diz respeito à alteração qualidade da água de 
circulação superficial. Contudo, a probabilidade de ocorrência de situações acidentais é baixa e a 
aplicação de medidas de prevenção e controlo, se adequadas, farão com que o risco associado a 
este impacte possa ser considerado quase nulo. 
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Este impacte negativo, é de efeito direto, no entanto, tendo em conta a diversidade de 
atividades, de produtos manuseados e a duração do projecto poderemos considerar estar perante 
um impacte com uma magnitude moderada podendo ser considerado significativo. 

 

Na fase de funcionamento, para o fator ambiental de Recursos Hídricos Superficiais, podemos 
resumir as características dos impactes que foram identificados, tal como se apresenta no Quadro 
V.7. 

Quadro V.7 – Caracterização dos impactes na fase de funcionamento 

                                                      Impactes 

Acções 
Poluição/Contaminação por derrames 
acidentais de substâncias poluentes 

Atividades empresariais/industriais associadas 
ao funcionamento das empresas existentes no 

Loteamento 

Negativo 

Magnitude Moderada 

Significativo 

V.6.4.  Fase de Desativação 

Neste momento, não existem os elementos necessários que permitam uma caracterização 
referente à fase de desativação (D) de um projecto com esta tipologia. Por outro lado, a ocorrência 
desta fase está prevista a um prazo demasiado alargado para que, neste momento, possam ser 
previstos eventuais impactes, tendo em conta que não há previsão de encerramento, apoiado pelo 
facto de se tratar de um projecto de licenciamento de um loteamento empresarial. Neste 
momento, não se prevê a ocorrência de quaisquer impactes que possam, de forma negativa vir a 
afetar este fator ambiental. Pelo contrário, a adoção de quaisquer medidas durante esta fase serão 
no sentido de, sempre que possível, repor as condições iniciais descritas na caracterização da 
situação de referência. 

V.7. HIDROGEOLOGIA 

V.7.1. Considerações Gerais 

A execução deste EIA, centra-se no pressuposto de que a área de intervenção deverá ser 
considerada como um todo, tanto na inventariação como na avaliação dos impactes produzidos, 
assim como na consequente elaboração do plano de recuperação a ser executado posteriormente, 
na fase de desativação do projecto.  

A predição e a avaliação dos impactes produzidos baseiam-se numa escala qualitativa que 
caracteriza os impactes identificados, de acordo com a sua natureza (em direta ou indireta), a sua 
magnitude (em elevada, reduzida ou nula) e a sua importância ou significado relativo (em pouco 
significativo, significativo ou muito significativo). 

Proceder-se-á à identificação de cada impacte, considerando o efeito que estes produzem sobre 
o fator ambiental em análise – a Hidrogeologia. Assim, os impactes sobre este fator ambiental 
serão identificados pela sigla Hg (Hidrogeologia), seguida de uma letra que identificará a fase 
sobre a qual esse impacte terá efeito: C (para a fase de Construção), E (para a fase de 
Exploração) e D (para a fase de Desativação). A identificação de cada impacte terminará com um 
algarismo que simplesmente representa a ordem em que ele foi identificado dentro do fator 
ambiental na fase correspondente. 
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V.7.2. Fase de Construção  

Das principais acções decorrentes da fase de construção (C), suscetíveis de originarem 
alterações ao nível do descritor hidrogeologia, destacam-se: 

 desmatação e movimentação superficial de terras, com alteração das áreas de recarga do 
aquífero profundo; 

 eventual escavação em rocha, até atingir a cota de base do projecto, podendo resultar na 
afetação do nível freático; 

 abertura de acessos e criação de áreas edificadas, com aumento da área impermeabilizada, 
podendo ter como consequência a diminuição da recarga, resultando também na afetação 
do nível freático; 

 derrames acidentais de resíduos, nomeadamente óleos das máquinas a laborar durante o 
período de preparação do terreno para a construção, implicando a hipotética contaminação 
dos aquíferos profundos. 
 

Impacte Hg.C.01 - Alteração das áreas de recarga do aquífero profundo em 
consequência da movimentação superficial de terras 

A remoção da camada superficial do terreno, nas zonas afetas à construção de edifícios, 
implicam uma modificação no modelo natural de infiltração de águas pluviais, com a consequente 
diminuição da capacidade de armazenamento no aquífero superficial. Deste modo, e dada a 
situação morfológica do substrato metassedimentar em questão, a decapagem do mesmo acarreta 
um aumento da escorrência superficial, implicando alterações na capacidade de cedência de água, 
por infiltração, desde as camadas mais superficiais até ao aquífero profundo. 

Trata-se de um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida que poderá ser 
considerado pouco significativo. 

Impacte Hg.C.02 - Afetação do nível freático em consequência da escavação 

Associado à escavação do substrato rochoso na área afeta à construção dos edifícios, poderão 
ocorrer alterações ao nível de pequenas emergências existentes na sua envolvente mais próxima. 
No caso de haver interceção do nível freático poderão dar-se alterações ao nível da circulação das 
águas subterrâneas e, por rebaixamento do nível freático, originar o esgotamento de pequenas 
exsurgências que possam existir na envolvente mais próxima. Na envolvente do loteamento 
edificado, não se notaram alterações ao nível deste impacte, tendo-se verificado a manutenção das 
captações existentes. 

Este impacte, embora negativo e de efeito direto, deverá ser considerado pouco 
significativo e, ao mesmo tempo, apresenta magnitude reduzida, uma vez que não foram 
identificadas captações no local sujeito às alterações projetadas, nem alterações nas que existiam 
anteriormente. 

Impacte Hg.C.03 - Afetação do nível freático em consequência da impermeabilização 
de áreas potenciais de recarga 

Com o decorrer dos trabalhos, verifica-se a impermeabilização de áreas de recarga, em 
consequência da compactação, sobretudo nas áreas sujeitas a movimentação de máquinas e em 
zonas de construção. Por outro lado, pode ocorrer a colmatação de interstícios e fissuras existentes 
no substrato rochoso, por materiais de granulometria fina, o que implica alterações na capacidade 
de cedência de água, por infiltração, desde a superfície até ao aquífero profundo. 
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Trata-se de um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida podendo ser considerado 
pouco significativo. 

Impacte Hg.C.04 - Alteração da qualidade da água subterrânea em consequência de 
derrames acidentais 

Durante a fase de preparação do terreno, a provável ocorrência de derrames acidentais de óleos 
e outros hidrocarbonetos, poderá influenciar, certamente, a qualidade da água subterrânea. Nesta 
fase do projecto verifica-se, de forma intensa, a utilização de substâncias poluentes, utilizadas quer 
nos veículos que circularão pela área, quer na maquinaria de apoio, quer nos camiões que 
transportarão inertes a retirar da área ou materiais construtivos a colocar na mesma. Por esta 
razão, admite-se que a probabilidade de ocorrência de um derrame de óleo, combustíveis, ou outra 
qualquer substância igualmente poluente, apenas ocorrerá em situações acidentais. 

Este impacte negativo é de natureza direta e magnitude moderada podendo ser 
considerado pouco significativo. 

 

Para a fase de construção (C), podemos resumir as características dos impactes identificados tal 
como se apresenta na Quadro V.8. 

Quadro V.8 – Caracterização dos impactes na fase de construção 

                             Impactes 

 

Acções 

Alteração das áreas de 
recarga  

Afetação do nível 
freático 

Poluição/Contaminação 
por derrames acidentais 
de substâncias poluentes 

Escavação/Movimentação de 
terras 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Pouco Significativo 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Pouco Significativo 

Negativo 

Magnitude Moderada 

Pouco Significativo 

Impermeabilização / 
artificialização da superfície  

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Pouco Significativo 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Pouco Significativo 

Negativo 

Magnitude Moderada 

Pouco Significativo 

Atividades construtivas de 
caracter geral 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Pouco Significativo 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Pouco Significativo 

Negativo 

Magnitude Moderada 

Pouco Significativo 

V.7.3. Fase de Funcionamento 

Os impactes ambientais gerados durante a fase de funcionamento ou de exploração (E), à 
primeira vista, serão de menor importância do que os gerados na fase anterior, no entanto, a fase 
de exploração tem um tempo de vida mais prolongado e os impactes não deverão ser descurados. 
Deste modo, consideram-se as seguintes acções como geradoras de impactes negativos, sobre 
este fator ambiental: 

 presença física das instalações com consequente afetação dos recursos subterrâneos e da 
sua disponibilidade, por diminuição da recarga superficial; 

 aumento do consumo de água nas captações com consequente afetação da disponibilidade 
dos recursos hídricos subterrâneos; 

 derrames acidentais com possível afetação da qualidade da água subterrânea. 
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Impacte Hg.E.01 - Afetação do nível freático em consequência do aumento de 
consumo de água 

Associado ao projecto de ampliação (mais três edifícios), poderá ocorrer um aumento do 
consumo de água subterrânea que poderá originar a afetação do nível freático a nível local e, 
consequentemente, algumas captações, que se encontrem na envolvente imediata, poderão refletir 
diferenças no seu caudal ou no NHE. No entanto, deve ser tido em conta que parte da água 
utilizada tem origem na rede pública, no aproveitamento de águas pluviais e na reutilização de 
águas. 

Trata-se de um impacte negativo que resulta diretamente do funcionamento do 
empreendimento, com magnitude reduzida pelo que deverá ser considerado um impacte pouco 
significativo. 

Impacte Hg.E.02 - Alteração da qualidade da água em consequência de derrames 
acidentais de óleos e outros hidrocarbonetos 

A ocorrência de situações acidentais, nomeadamente o derrame de óleos e outros combustíveis, 
provenientes da circulação de veículos de transporte de pessoal e equipamentos, poderá traduzir-
se em impactes negativos sobre os recursos hídricos subterrâneos com alguma gravidade e de 
complexa recuperação. Contudo, a probabilidade de ocorrência de situações acidentais é baixa e as 
medidas de prevenção e controlo, se adequadas, farão com que o risco associado a este impacte 
possa ser considerado quase nulo. 

Este impacte é negativo, de natureza direta e magnitude moderada. Estamos perante um 
impacte significativo atendendo à variedade de atividades presentes na área afeta ao projecto. 

Na fase de exploração (E), para o fator ambiental de hidrogeologia, podemos resumir as 
características dos impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.9. 

Quadro V.9 – Caracterização dos impactes na fase de funcionamento 

                                                    Impactes 

Acções 

Afetação do nível 
freático 

Poluição/Contaminação 
por derrames acidentais 
de substâncias poluentes 

Aumento do consumo de água subterrânea 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Pouco Significativo 

- 

Atividades empresariais/industriais associadas 
ao funcionamento das empresas existentes no 

Loteamento 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Pouco Significativo 

Negativo 

Magnitude Moderada 

Significativo 

V.7.4. Fase de Desativação 

Neste momento, não existem os elementos necessários que permitam uma caracterização 
referente à fase de desativação (D) do projecto. Por um lado não há qualquer previsão de uma 
desativação do loteamento industrial/empresarial alvo deste estudo e, por outro lado, este EIA 
surge no seguimento do processo de licenciamento do loteamento pelo que, a ocorrer a sua 
desativação, será a um prazo demasiado alargado para que, neste momento, possam ser previstos 
eventuais impactes. Contudo, neste momento, não se prevê a ocorrência de quaisquer impactes 
que possam, de forma negativa vir a afetar este fator ambiental. Pelo contrário, a adoção de 
quaisquer medidas durante esta fase serão no sentido de, sempre que possível, repor as condições 
iniciais descritas na caracterização da situação de referência. 
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V.8. QUALIDADE DO AR 

V.8.1. Fase de Construção 

Tendo em consideração que o Loteamento do PNES já se encontra construído quase na 
totalidade, a fase de construção refere-se apenas à construção dos três edifícios propostos.  

A fase de construção dos três edifícios englobará atividades de demolição, de escavação e 
aterro, de terraplanagem e obras de construção civil que incluem a circulação de máquinas e de 
viaturas pesadas e operação de máquinas e equipamentos emissores de poluentes atmosféricos. 

As emissões de poluentes atmosféricos durante a fase de construção dependerão de vários 
fatores (cronograma de trabalhos, tipo e quantidade de equipamentos a utilizar, localização dos 
estaleiros, etc.) que ainda não estão definidos, pelo que não é possível, efetuar uma previsão 
quantitativa dos impactes na qualidade do ar. 

A análise qualitativa permite identificar a fase de construção como uma fonte de diversos 
poluentes atmosféricos, nomeadamente PM10, CO e NO2. 

Partículas, CO e NO2 serão emitidos pelas máquinas e equipamentos durante o funcionamento 
dos motores de combustão interna e durante as atividades de movimentação de terras, construção 
civil e circulação das máquinas sobre em vias não pavimentadas serão emitidas partículas. 

O Decreto-Lei n.º 46/2011 de 30 de Março estabelece um conjunto de medidas que alteram as 
prescrições gerais de homologação dos motores de combustão interna a instalar em máquinas 
móveis não rodoviárias, procedendo à transposição, para a ordem jurídica interna, da Diretiva n.º 
2010/26/UE, da Comissão, de 31 de Março, que altera a Diretiva n.º 97/68/CE, de 16 de 
Dezembro. O Decreto- Lei n.º 46/2011 de 30 de Março altera o Decreto–Lei n.º 236/2005, de 30 
de Dezembro (que define os valores limites de emissão de poluentes gasosos e de partículas por 
motores diesel a instalar em máquinas móveis), o Decreto–Lei n.º 47/2006, de 27 de Fevereiro 
(relativo às medidas contra a emissão de poluentes gasosos e de partículas pelos motores de 
combustão interna a instalar em máquinas móveis não rodoviárias, nomeadamente no que diz 
respeito aos motores de ignição comandada, designados por motores a gasolina), ambos alterados 
pelo Decreto-Lei n.º 302/2007, de 23 de Agosto (que veio compatibilizar a legislação comunitária, 
no que respeita às regras relativas ao sistema de numeração dos certificados de homologação de 
motores para máquinas móveis não rodoviárias). 

As partículas previsivelmente serão emitidas em maior quantidade, resultado das operações 
associadas à demolição, à terraplanagem e circulação de veículos em pisos não pavimentados.  

O percurso percorrido pelas partículas entre o local de emissão e o local de deposição depende 
da sua dimensão, da sua densidade, do tipo de solo das zonas envolventes e das características do 
vento. Tipicamente, a distância percorrida pelas partículas, com ventos de velocidade média (16 
km/hora), é de 6-9 metros para partículas de dimensão superior a 100 µm e de algumas dezenas 
de metros, para partículas de dimensões entre 30 a 100 µm. As partículas finas, nomeadamente de 
diâmetro inferior a 10 µm, mantêm-se suspensas durante períodos de tempo mais longos, pelos 
fenómenos de turbulência da atmosfera, podendo alcançar maiores distâncias (EPA, 1995). 

Quando um veículo circula numa via não pavimentada, o contacto pneumático vs. pavimento 
provoca a pulverização do material superficial. As partículas são suspensas pelo movimento dos 
rodados do veículo e a superfície da via é exposta a correntes de ar em movimento turbulento. A 
esteira provocada pelo veículo em movimento continua a atuar sobre a superfície após a passagem 
do veículo. A quantidade de partículas geradas por segmento de via não pavimentada varia 
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linearmente com o volume de tráfego. As emissões dependem das características do solo e das 
características do tráfego. As emissões de partículas variam ainda em função do conteúdo em 
partículas de diâmetro aerodinâmico inferior a 75 µm presentes no material superficial da via (EPA, 
2006). 

As emissões de partículas para veículos a circularem em vias não pavimentadas, considerando 
o piso seco e zonas industriais, podem ser estimadas com base em fatores de emissão obtidos na 
literatura, como por exemplo pela seguinte equação (EPA, 2006): 

ba WskE 
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E – fator de emissão g/kpv (gramas por quilómetro percorrido por veículo); 

s – conteúdo em partículas de diâmetro aerodinâmico inferior a 75 µm presentes no material 
superficial da via (%); 

k, a , b – constantes empíricas; 

W – peso do veículo (ton). 

No entanto, tendo em consideração a inexistência de informação relativa ao cronograma de 
trabalhos, tipo e quantidade de equipamentos a utilizar e movimentação das máquinas e 
equipamentos não é possível estimar as emissões de partículas. 

V.8.2. Fase de Funcionamento 

Os impactes ambientais na qualidade do ar previstos pelo projeto em estudo estão 
principalmente relacionados com as emissões de poluentes atmosféricos provenientes da unidade 
de cogeração e do tráfego de veículos pesados associados às empresas da Holding Sonae MC 
responsáveis pela logística de distribuição do sector do retalho alimentar. 

Os novos edifícios irão gerar um aumento de tráfego, nomeadamente de ligeiros afectos ao Lote 
1 e de ligeiros e pesados afectos ao Lote 2. Este aumento de tráfego irá originar um aumento das 
emissões dos poluentes atmosféricos.  

Para estimar o impacto do acréscimo de tráfego gerado pelo projeto em análise foi efetuada 
uma previsão do aumento de emissões atmosféricas. 

V.8.2.1. Previsão do Aumento de Emissões Atmosféricas Provenientes do Acréscimo de Tráfego Rodoviário 

O tráfego rodoviário é responsável pela emissão de vários poluentes atmosféricos, 
nomeadamente: óxidos de azoto (NOx), iguais à soma de NO e NO2, partículas, das quais se 
salientam as de menor dimensão (PM10 e PM2,5), monóxido de carbono (CO) e compostos 
aromáticos, dos quais se destacam o benzeno, tolueno e xileno (BTX). 

Dos poluentes atmosféricos emitidos, aqueles que, devido a quantidade emitida e ao seu efeito 
na saúde humana, são considerados mais relevantes, são o NO2 e as PM10. Por forma a avaliar o 
efeito do aumento das emissões atmosféricas provenientes do acréscimo de tráfego rodoviário 
associado ao projeto, na qualidade do ar junto dos recetores sensíveis mais próximos da área do 
projeto a implementar, foi efetuada a modelação das concentrações de NO2 e PM10. 
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Modelo de cálculo 

A modelação da concentração de NO2 e de PM10 resultante da circulação rodoviária foi realizada 
através da aplicação de um modelo de dispersão Gaussiano.  

Os pressupostos do modelo Gaussiano são: o caudal mássico de emissão do poluente é contínuo 
e não varia com o tempo; durante o transporte de poluentes entre a fonte e o recetor, a massa 
emitida pela fonte mantém-se na atmosfera, ou seja, nenhum material é removido por reação 
química, por sedimentação, por gravidade ou por impacto turbulento; as condições meteorológicas 
são constantes com o tempo, entre a fonte e o recetor; o perfil de concentração média no tempo 
(sobre uma hora) a qualquer distância na direção transversal e horizontal (perpendicular ao 
percurso de transporte) é bem representado por uma distribuição Gaussiana (Turner, 1994).  

Na modelação foi utilizado um software comercial (IMMI - Mesysteme) que utiliza o algoritmo 
de cálculo baseado nas Instruções Técnicas sobre Qualidade do Ar para a Alemanha (TA-Luft, 
1986). 

O modelo permite ao utilizador definir os parâmetros meteorológicos, o tipo de fonte e respetivo 
fator de emissão e as posições dos recetores e fontes.  

A direção do vento considerada no modelo foi obtida nas normais climatológicas da estação 
meteorológica de Porto/Pedras Rubras (dados climatológicos de 1951 a 1980). Na modelação foi 
considerada a classe de estabilidade estável e a velocidade média do vento de 1,5 m.s-1. 

A previsão das concentrações de NO2 e PM10 foi elaborada considerando como fonte o tráfego 
rodoviário apenas das vias envolventes. Devido ao facto da qualidade do ar nesta área ser afetada 
por múltiplas fontes de poluentes atmosféricos, quer à escala local quer à escala do concelho e da 
região, a modelação efetuada não permite prever a concentração de poluentes no ar ambiente, 
permitindo no entanto, prever o contributo das vias locais e do tráfego que acede ao PNES na 
concentração de poluentes no ar ambiente.  

Tráfego rodoviário 

O tráfego rodoviário a circular atualmente nas rodovias na área do projeto foi apresentado 
anteriormente na Quadro III.13, Quadro III.14 e Quadro III.15. De acordo com o estudo de tráfego 
será previsível um acréscimo de aproximadamente 20% no tráfego de pesados no acesso pela 
portaria nascente e de cerca de 3% de veículos ligeiros na Rua Conselheiro Luís de Magalhães pelo 
acesso da rotunda a poente, vide Quadro V.10. 

Quadro V.10 - Tráfego rodoviário previsto nas rodovias envolventes à área do projeto 

Rodovias 
Diurno Entardecer Noturno TMD 

Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Total 

Rua Conselheiro 
Costa Aroso 

(antiga EN 107) 
765 163 405 144 142 28 12296 2774 15070 

Acesso SONAE 
Rotunda Nascente 0 68 0 30 0 34 0 1246 1246 

Rua Conselheiro 
Luís de Magalhães 

(antiga EN 13) 
1496 213 904 76 424 20 25552 3157 28709 

Acesso SONAE 
Portaria Norte 10 1 6 0 1 0 1021 13 1034 

Acesso SONAE 
Rotunda Poente 236 0 121 0 22 0 2977 0 2977 
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A modelação foi efetuada para o tráfego horário médio diário (THMD) e para o tráfego da hora 
de ponta (THP), para a situação atual e situação futura prevista, de acordo com os dados do estudo 
de tráfego, vide Quadro V.11 e Quadro V.12. 

Quadro V.11 - Tráfego horário médio diário (THMD) e tráfego na hora de ponta (THP) utilizado na 
modelação para a situação atual. 

Rodovias 

Situação Atual 

THMD THP 

Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados 

Rua Conselheiro Costa Aroso (antiga 
EN 107) 

512 107 931 195 

Rua Conselheiro Luís de Magalhães 
(antiga EN 13) 1035 132 2039 259 

EN14 568 46 1076 86 

A41 (EN13 – EN14) 877 167 1660 316 

Acesso SONAE Rotunda Nascente 0 44 0 228 

Acesso SONAE Portaria Norte 13 1 85 3 

Acesso SONAE Rotunda Poente 121 0 760 0 

 

Quadro V.12 - Tráfego horário médio diário (THMD) e tráfego na hora de ponta (THP) utilizado na 
modelação utilizado na modelação para a situação futura. 

Rodovias 

Situação Futura 

THMD THP 

Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados 

Rua Conselheiro Costa Aroso (antiga 
EN 107) 

512 64 931 210 

Rua Conselheiro Luís de Magalhães 
(antiga EN 13) 

1065 132 2097 259 

EN14 568 46 1076 86 

A41 (EN13 – EN14) 877 167 1660 316 

Acesso SONAE Rotunda Nascente 0 52 0 271 

Acesso SONAE Portaria Norte 43 1 272 3 

Acesso SONAE Rotunda Poente 124 0 779 0 

 

Recetores sensíveis 

Os recetores sensíveis às emissões de poluentes atmosféricos pelo tráfego rodoviário são todas 
as habitações localizadas na proximidade das rodovias utilizadas pelo tráfego rodoviário para 
aceder ao PNES. 

A modelação foi efetuada para os recetores sensíveis localizados na proximidade da rua 
Conselheiro Costa Aroso e do acesso ao PNES pela Portaria Nascente, vide Figura V.1. 
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Figura V.1 - Localização dos recetores sensíveis expostos selecionados para a modelação. 

Fatores de emissão 

Os fatores de emissão dos veículos automóveis foram obtidos por aplicação da metodologia 
proposta no COPERT4 (Samaras e Zierock, 2007), considerando a distribuição por tipo de veículo a 
circular em Portugal com base nos dados disponibilizados pela Associação Automóvel de Portugal 
(ACAP), vide Anexo III.3 do Volume de Anexos Técnicos. 

Resultados obtidos 

A modelação foi efetuada por forma a prever o contributo do tráfego associado às vias 
envolventes ao PNES e ao tráfego que resulta da atividade atual e futura do PNES nas 
concentrações de NO2 e PM10 junto recetores sensíveis. Salienta-se que o modelo gaussiano tem 
algumas fontes de incerteza, nomeadamente a incerteza do fator de emissão, a incerteza associada 
à velocidade e direção do vento e a incerteza associada à classificação da estabilidade da 
atmosfera, o que implica incertezas nos resultados obtidos e nas conclusões.  

Na Quadro V.13 são apresentadas as concentrações de NO2 e PM10 calculadas por modelação 
não considerando o tráfego associado ao funcionamento do PNES e considerando o tráfego atual 
nas vias envolventes, para a situação atual e para a situação futura, com o funcionamento dos 3 
novos edifícios.  

Verifica-se que, de acordo com os resultados obtidos pela modelação, o tráfego associado ao 
funcionamento do PNES, para a situação atual e para os recetores sensíveis estudados apenas 

contribui com cerca de 2 g.m-3
 de NO2 e cerca de 1 g.m-3

 de PM10 relativamente à concentração 
média diária. Relativamente à concentração máxima horária, considerando o tráfego na hora de 

ponta o contributo é de cerca de 7 g.m-3
 de NO2 e cerca de 2 g.m-3

 de PM10. 
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A comparação das concentração de NO2 e PM10 obtidas por modelação considerando o tráfego 
associado ao funcionamento atual do PNES e ao funcionamento futuro, mantendo o tráfego nas 
outras vias inalterado, prevê acréscimos muito reduzidos. O acréscimo previsto para a 

concentração de média diária de NO2 e PM10 é inferior a 1 g.m-3 e relativamente à concentração 
máxima horária é da ordem de 1 g.m-3. 

Assim considerando o valor limite anual para proteção da saúde humana, 40 g.m-3, e o valor 

limite horário para proteção da saúde humana, 200 g.m-3 (a não exceder mais de 18 vezes por 
ano civil) o impacte previsto é classificado como pouco significativo. 

Quadro V.13 - Concentração de NO2 e PM10 resultante do THMD e THP nas vias envolventes ao 
PNES. 

 
Concentração média diária Concentração máxima horária 

NO2 (µg.m-3) PM10 (µg.m-3) NO2 (µg.m-3) PM10 (µg.m-3) 

Não considerando o tráfego associado ao 
funcionamento do PNES  11,8 3,9 21,9 7,4 

Situação Atual 13,1 4,6 28,5 9,9 

Situação Futura 13,3 4,8 29,8 10,4 

Considerando que o valor médio de NO2 obtido na campanha de monitorização realizada na 
proximidade deste local foi de 51 g.m-3 verifica-se que o contributo do tráfego local para as 
concentrações observadas junto dos recetores sensíveis para os quais foi efetuada a modelação, 

cerca de 13 g.m-3, é reduzido. Também para as PM10, a comparação com o valor médio obtido na 
campanha de monitorização realizada na proximidade deste local, 60 g.m-3, permite concluir que 
o contributo do tráfego local para as concentrações observadas junto dos recetores sensíveis para 

os quais foi efetuada a modelação, cerca de 5 g.m-3, é reduzido.  

V.8.3. Fase de Desativação 

A fase de desativação está associada a um elevado grau de incerteza, uma vez que se 
desconhece o horizonte temporal bem como o contexto em que a mesma poderá ocorrer. De facto, 
poder-se-á especular sobre a desativação total do Loteamento, com o desmantelamento das 
estruturas construídas e recuperação ambiental e paisagística da área, ou pela desativação gradual 
ou total das empresas existentes e substituição por outras atividades de natureza 
industrial/empresarial (uma vez que é este o uso previsto no PDM) ou ainda pela cessação pura e 
simples das atividades. Neste cenário, não é possível estimar com o mínimo rigor os impactes que 
poderão ocorrer nesta fase, uma vez que as diversas hipóteses enumeradas poderão constituir 
impactes muito diversos e até antagónicos ao nível da qualidade do ar.  

V.9. PAISAGEM 

V.9.1. Avaliação da Sensibilidade Visual da Paisagem 

A avaliação da sensibilidade visual da paisagem resulta da análise da sua qualidade 
visual. Esta qualidade é avaliada em função de parâmetros estéticos, ecológicos e funcionais do 
território e das características intrínsecas do território como a hipsometria, declive, exposições e 
coberto vegetal, com a finalidade de determinar a importância do uso e função do solo na 
regulação dos ecossistemas de um território. 
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V.9.2. Metodologia 

A metodologia de abordagem da Avaliação da Sensibilidade Visual da Paisagem desenvolveu-se 
em duas fases: 

Fase 1 – Análise da identificação da bacia visual (obtida com base na análise integrada das características 

físicas do território referidas no capítulo de caracterização da situação de referência); 

Fase 2 – Avaliação do Impacte na Paisagem (elevado impacte visual, moderado impacte visual e reduzido 

impacte visual, como se encontra descrito mais à frente, ver Figura V.10 e Figura V.11). 

 

Na Figura V.2 apresenta-se uma representação esquemática da metodologia adotada na 
avaliação dos impactes do projecto sobre a paisagem. 

 

Figura V.2 - Metodologia adotada na avaliação dos impactes do projecto sobre a paisagem 

V.9.3. Descrição e caracterização dos impactes 

A partir da análise integrada de todas as variáveis, descritas anteriormente, foi possível a 
definição da bacia visual da área do Loteamento (Figura III.42 a Figura III.45). A qualificação da 
bacia visual em diferentes níveis de impacte visual (Elevado, Médio e Reduzido) está naturalmente 
dependente de diversos fatores, tais como: 

 Distância à área em estudo – Distanciamento das Bacias Visuais à área de estudo (ver Figura V.3 e 

Figura V.4). A distância a que o observador se encontra da área em estudo afeta a perceção do que é 

visto, aumentando ou diminuindo a sua sensibilidade ao impacte visual, quando a sua distância à área 

em estudo é menor ou maior, respectivamente; 

Esta análise é efetuada a partir da distância da área de implantação aos diferentes locais, utilizando-se 

um distanciamento inferior a 100m e superior a 100m.  

 Presença ou ausência de aglomerados habitacionais – Carta de Aglomerados Habitacionais (ver 

Figura V.5 e Figura V.6). O contraste visual dado pela diferença existente entre as cores da “estrutura” 

em causa (edifícios) e o "pano de fundo" contra a qual é observada. Quanto maior for este contraste, 

mais o objeto visado se destacará na paisagem; 

Esta análise é efetuada a partir da identificação dos aglomerados habitacionais próximos da área de 

intervenção. 
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Figura V.3 - Distanciamento das Bacias Visuais à área de estudo 

 

 

Figura V.4 - Distanciamento das Bacias Visuais à área de estudo (mais pormenorizada junto à área 

em estudo) 
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Figura V.5 - Carta dos Aglomerados junto à Bacia Visual 

 

 

Figura V.6 - Carta dos Aglomerados junto à Bacia Visual (mais pormenorizada junto à área em 
estudo) 

 

Como é possível observar nas figuras seguintes, apenas os aglomerados da Quinta do Cabo e do 
Outeiro se encontram dentro da bacia visual.  
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Figura V.7 - Vista da área em estudo para o aglomerado da Quinta do Cabo 

 

 

 

Figura V.8 - Edifícios no Aglomerado da Quinta do Cabo que têm vista para a área em estudo  

 

 

Figura V.9 - Vista do aglomerado de Outeiro sobre a área em estudo  
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A qualificação dos níveis de impacte visual relaciona-se com a visibilidade a partir da área em 
estudo e para a área em estudo, assim sendo, atendendo às análises feitas anteriormente, 
nomeadamente à fisiografia da região onde a área de estudo se insere, predominantemente suave, 
os impactes considerados foram os apresentados de seguida (ver Figura V.10 e Figura V.11): 

 Impacte Visual Médio 

Caracterizam-se como sendo as zonas planas e zonas com algum declive, próximas da área em 

estudo. As primeiras são imediatas, sem obstáculos junto à área em estudo; as segundas são locais 

mais altos, por vezes com alguma vegetação.  

Considera-se, portanto, que nestes locais os impactes são significativos e de média magnitude. 

 Impacte Visual Reduzido 

Caracterizam-se como sendo áreas dominantemente mais distantes da área em estudo, mais de 100m, 

por essa razão não tão importantes sobre o ponto de vista visual, dado a zona ter um relevo 

predominantemente suave. 

Considera-se que os impactes nestes locais não são significativos. 

 

 

Figura V.10 - Níveis de Impacte da Bacia Visual 
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Figura V.11 - Níveis de Impacte da Bacia Visual (mais pormenorizada junto à área em estudo) 

V.9.4. Fase de Construção  

Os impactes sobre a paisagem são mais importantes durante a fase de construção, devido à 
aparente “desorganização” geral do espaço resultante, numa fase inicial, das acções de instalação 
do estaleiro (presença de máquinas, vedações, painéis, materiais) e atividades de limpeza e 
desmatação. 

Nesta fase, uma vez que apenas se prevê a construção de três novos edifícios no loteamento, 
um dos quais sobre a antiga ETAR existente, consideram-se que os impactes sobre a paisagem são 
negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos, isto porque o loteamento está construído, 
a incidência é essencialmente local e limitar-se-á ao período de realização das obras. 

O facto da área em estudo se localizar numa zona plana, junto a uma EN13 e junto à A41/IC24 
com bastante movimento, faz com que a mesma, durante a fase de construção, tenha um impacte 
visual negativo, de magnitude reduzida e pouco significativo.  

Na fase de construção, para o fator ambiental paisagem, podemos resumir as características 
dos impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.14. 

Quadro V.14 – Caracterização dos impactes na fase de construção 

                                                    Impactes 

Acções 
“Desorganização” das 
áreas em construção 

Atividades construtivas dos edifícios propostos 

Negativo 

Magnitude reduzida  

Pouco significativo 

V.9.5. Fase de Funcionamento 

No Lote 1, correspondente às instalações de várias empresas do grupo, destacando-se a Sonae 
Indústria de Revestimentos, SA (SIR), predominam os pavilhões industriais e edifícios de tipologia 
rés-do-chão mais um piso, assim sendo os impactes na paisagem, na fase de funcionamento, são 
de reduzida magnitude. O edifício de serviços proposto para este lote (tipo rés-do-chão mais dez 
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pisos), que se localizará sobre a antiga ETAR, terá uma visibilidade considerável, sendo portanto o 

seu impacte na paisagem de magnitude moderada. 

Em suma, verifica-se que a maior parte dos edifícios tem uma cércea baixa e a existência de 
coberturas ajardinadas minimiza o impacte visual de algumas das construções. Assim, os impactes 
do loteamento sobre a paisagem consideram-se negativos, diretos, de magnitude moderada e 
pouco significativos, pelo facto da paisagem circundante ser já humanizada e abundarem os usos 
empresariais/industriais. O facto de os novos edifícios não provocarem alterações significativas na 
ocupação do solo e a área ter pouca amplitude visual contribui também para a pouca significância 

do impacte. 

Considera-se que assim que as áreas de enquadramento paisagístico existentes e propostas 
contribuem para a melhoria paisagística do Loteamento, sendo o seu impacte positivo, direto, de 
magnitude moderada, considerando-se pouco significativo apesar de contribuirem para 

melhorar a qualidade paisagística da área do Projeto.  

Na fase de funcionamento, para o fator ambiental paisagem, podemos resumir as características 
dos impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.15. 

Quadro V.15 – Caracterização dos impactes na fase de funcionamento 

                                                    Impactes 

Acções 
Enquadramento 

paisagístico 

Presença física dos elementos construídos 

Negativo 

Magnitude moderada  

Pouco significativo 

Enquadramento paisagístico/existência de 
áreas verdes 

Positivo 

Magnitude moderada 

Pouco significativo 

V.9.6. Fase de Desativação 

Os impactes sobre a paisagem resultantes da fase de desativação, revestem-se de um elevado 
grau de incerteza, uma vez que não existe previsão do horizonte temporal em que a mesma 
ocorrerá nem do contexto que a enquadrará. Nesta situação não é possível avaliar os impactes 
resultantes desta fase.  

V.9.7. Síntese 

O objetivo geral que serviu de base à elaboração da presente análise é o desenvolvimento de 
uma intervenção de ordenamento integrada, que visa o licenciamento de uma Zona Empresarial 
fundamental ao desenvolvimento económico do Concelho e da Região. 

Mais especificamente, a intervenção a realizar pautar-se-á pelas seguintes diretrizes: 

 Potenciar e promover um Pólo Empresarial fundamental para a economia do Concelho e da Região; 

 Potenciar a localização estratégica do PNES (junto à Estrada Nacional 13 e A41/IC24, nas proximidades 

do Porto de Leixões e do Aeroporto). 

 

Em suma, após a análise da Paisagem, pode-se concluir o seguinte: 
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 A perceção visual diminui à medida que aumenta a distância, assim sendo, os impactes são mais 

significativos nos locais mais próximos da área em estudo e nas encostas viradas para o mesmo;  

 A Zona Empresarial favorece a dinâmica do local, tendo ainda implicações no desenvolvimento regional; 

 A ocupação do solo, na envolvente, uma paisagem fortemente humanizada e diversas estruturas de 

caráter industrial/empresarial, facilita o enquadramento da área em estudo na paisagem, sendo o seu 

impacte menos significativo. 

V.10. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITETÓNICO 

A metodologia aplicada na análise de impactes patrimoniais está diretamente dependente da 
forma como se caracterizou a Situação de Referência. 

Uma vez identificados, localizados e delimitados os valores patrimoniais existentes na área em 
estudo, estes foram representados numa base cartográfica georreferenciada, sendo avaliados sob a 
forma de incidência direta todos os valores que se encontram no interior e/ou a menos de 50 
metros da área de implantação do projecto e de forma indireta todos os valores patrimoniais sitos 
– total ou parcialmente – entre os 50 e os 200 metros, medidos a partir do perímetro externo da 
área do projecto. 

Quadro V.16 - Localização e Caracterização da Situação de Referência face ao Projecto 

Designação Distância (m) Incidência 

Mosteiro de São Salvador de Moreira da Maia 995 Indireta 

Monte das Pedras 1055 Indireta 

Ponte de Moreira da Maia 420 Indireta 

Zona Potencial Arqueológico Barreiros-Real 0 Direta 

 

Considerando impacte como toda a ação de alteração do meio dentro ou na envolvente de uma 
área de delimitação adequada de uma determinada entidade patrimonial, tomamos por base os 
seguintes critérios de avaliação: 

 - Extensão (Total/Ampla/Parcial/Pontual/Nulo); 

 - Magnitude (Total/Ampla/Parcial/Pontual/Nulo); 

 - Incidência Física (Total/Elevada/Média/Reduzida/Nulo); 

 - Incidência Visual (Total/Elevada/Média/Reduzida/Nulo); 

 - Probabilidade de Ocorrência (Certo/Muito Provável/Possível/Pouco Provável). 

Extensão: define a superfície afetada pelo impacte em relação à superfície estimada para a 
entidade patrimonial e sua envolvente; 

Magnitude: indica a relação proporcional entre o tipo de ação e a entidade patrimonial em si, 
já que as consequências de uma mesma ação não têm que ser iguais para diferentes tipos de 
sítios; 

Incidência Física: consiste na caracterização dos efeitos físicos do projecto e a ação destes 
sobre uma determinada entidade patrimonial; 
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Incidência Visual: consiste na avaliação das implicações que o projecto poderá exercer sobre 
a leitura espacial de uma ou várias entidade(s) patrimonial(is). 

Probabilidade de Ocorrência: consiste na certeza de que uma determinada ação produzirá 
um impacte sobre o ponto estudado. 

 

A conjugação de todos os critérios de avaliação de impacte seguiu o seguinte modelo de Matriz 
de Impactes: 

Quadro V.17 – Matriz de impactes patrimoniais 

CRITÉRIO VALOR DO CRITÉRIO 

Extensão Nulo (0) Pontual (1) Parcial (2) Ampla (4) Total (8) 

Magnitude Nulo (0) Pontual (1) Parcial (2) Ampla (4) Total (8) 

Incidência Física Nulo (0) Reduzida (1) Média (2) Elevada (4) Total (8) 

Incidência Visual Nulo (0) Reduzida (1) Média (2) Elevada (4) Total (8) 

Probabilidade de Ocorrência Nulo (0) Reduzido (2) Médio (4) Elevado (8) Muito Elevado (16) 

Valor Patrimonial Nulo (0) 
Reduzido  

(1-2) 

Médio  

(3-4) 

Elevado  

(5-6) 

Muito Elevado  

(7-8) 

Incremento 0 7 13 29 49 

Impacte Não Afeta Compatível Moderado Severo Crítico 

 

Finalmente, procurou-se fazer a distinção entre os impactes que poderão ocorrer durante as 
várias fases do projecto: 

V.10.1. Fase de Construção 

Atendendo a situação de referência e o facto de os valores patrimoniais documentados se 
situarem em perímetro superior a 200 metros, não são previsíveis quaisquer tipos de impactes 
provocados pelo projecto em estudo.  

Atendendo que a maior parte do projecto já se encontra construído, considera-se inconclusivo 
que as acções preconizadas por este, com claras afetações no subsolo, tenham afetado quaisquer 
vestígios antrópicos de interesse patrimonial, nomeadamente a referência documental, descrita no 
ponto III.8.7, alusiva a possíveis vestígios dispersos de fragmentos cerâmicos. 

V.10.2. Fase de Funcionamento 

À semelhança do ponto V.10.1 os impactes provocados pelo projecto sobre a área de incidência 
direta já recaíram sobre o subsolo, não sendo expectável quaisquer impactes patrimoniais ao longo 
desta fase. 

V.10.3. Fase de Desativação 

Neste momento é-nos impossível avaliar de modo preciso os impactes a que os elementos 
patrimoniais estarão sujeitos, pelo que recomendamos aquando a previsão desta fase que sejam 
revistas todas as acções do projecto e a sua relação com os valores patrimoniais documentados. 
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V.11. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

O instrumento de gestão do território, vinculativo dos particulares em vigor na área, é o Plano 
Diretor Municipal (PDM) da Maia cuja revisão foi publicada através do Aviso 2383/2009, de 26 de 
Janeiro. Este instrumento considerou a área onde se enquadra o Loteamento como Área de 
Indústria e Armazenagem, enquadrando os usos já existentes naquele território e concretizando a 
estratégia definida pelo PDM. 

V.11.1. Fase de Construção  

O Loteamento que se pretende licenciar propõe 3 novos edifícios, enquadrando-se de forma 
adequada nos usos permitidos e parâmetros urbanísticos aplicáveis do PDM em vigor. 

As construções propostas permitem colmatar a área, considerando-se que, no que respeita ao 
ordenamento do território, os impactes são insignificantes. Assim, as propostas apresentadas 
permitem colmatar a área, de acordo com os usos do PDM, o que contribui para a gestão racional 
do uso do solo. 

Para a fase de construção e para o descritor ordenamento do território, podemos resumir as 
características dos impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.18. 

Quadro V.18 – Síntese dos principais impactes das acções do Projecto sobre o descritor sócio-
economia, fase de construção 

                          Impactes 

Acções                       
Adequação ao uso previsto 

no PDM  

Construções propostas Insignificantes 

V.11.2. Fase de Funcionamento 

O funcionamento pleno do Loteamento poderá ter efeitos sobre o território, nomeadamente pelo 
manutenção da atratividade do concelho para a instalação de atividades relacionadas com as 
desenvolvidas no Loteamento e indução do desenvolvimento urbano associado às atividades 
industriais/empresariais. Nesta situação considera-se que o Loteamento contribuirá para a 
concretização das opções de planeamento territorial pensadas para a envolvente e plasmadas no 
PDM em vigor, nomeadamente para a concretização das expansões de áreas empresariais e 
industriais. As infraestruturas viárias que foram sendo desenvolvidas e que servem diretamente o 
loteamento permitem a sua articulação adequada com a envolvente, minimizando os conflitos 
potenciais resultantes do tráfego gerado. 

Consideram-se os impactes positivos, diretos, de magnitude moderada e significativos 
dado terem uma incidência que ultrapassa o âmbito local. 

Para a fase de funcionamento e para o descritor ordenamento do território, podemos resumir as 
características dos impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.19. 

Quadro V.19 – Síntese dos principais impactes das acções do Projecto sobre o ordenamento do 
território, fase de funcionamento 

Impactes 

Acções 
Concretização das estratégias de 

planeamento 

Funcionamento pleno do 
Loteamento 

Positivo 

Magnitude Moderada 

Significativo 



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSEDE  

EIA do Loteamento do Parque de Negócios das Empresas Sonae projectos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Junho de 2012 163 Relatório 

Y:\Processos\A030\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A030-REL-EIA-R01.doc A-REL-01 

V.11.3. Fase de Desativação 

No que ao Ordenamento do Território diz respeito, a eventual desativação do Loteamento do 
PNES, não alterará o uso do solo definido no PDM atualmente em vigor, a menos que este seja 
alterado ou revisto. A ocupação da área por outras atividades da mesma natureza poderá ter 
impactes cuja avaliação não é possível determinar. 

V.12. TRÁFEGO E ACESSIBILIDADES 

Os impactes sobre o tráfego e acessibilidades resultarão, na fase de construção, do aumento da 
circulação de veículos de e para a área do PNES, sendo de esperar que predominem os veículos 
pesados associados ao transporte de equipamentos e materiais. 

Na fase de funcionamento, os impactes do PNES são mais representativos, esperando-se que 
haja um aumento resultante do funcionamento pleno do Loteamento (apos a construção dos 
edifícios propostos (2 edifícios de armazenagem e 1 edifício de serviços). 

V.12.1. Fase de Construção 

Nesta fase não são conhecidos os meios que estarão afetos à construção dos três edifícios 
propostos, pelo que se efetuaram estimativas com base em outros estudos semelhantes. 

Assim, durante a construção dos edifícios propostos estimou-se um movimento de veículos 
pesados na ordem dos 4 camiões por dia (para um período de trabalho de 8 horas) a que 
corresponde um valor médio de 0,5 camião/hora. Convertendo os veículos contabilizados em 
unidades de veículos ligeiros equivalentes (uvle), considerando que um veículo pesado equivale a 
dois veículos ligeiros, na fase de construção temos um acréscimo de cerca de 1 veículo ligeiro/hora, 
valor considerado insignificante face ao tráfego existente. 

No quadro seguinte apresenta-se a síntese de impactes identificados sobre o tráfego e 
acessibilidades no período de construção dos três edifícios propostos. 

Quadro V.20 – Síntese dos principais impactes das acções do Projecto sobre o tráfego e 
acessibilidades, fase de construção 

Impactes 

Acções 
Interferência com o tráfego e 
acessibilidades na envolvente 

Circulação de veículos afetos à 
obra 

Negativo 

Magnitude nula 

Insignificante 

V.12.2. Fase de Funcionamento 

Com base nas estimativas efetuadas, na fase de funcionamento haverá um acréscimo de 
tráfego para os Lotes 1 e 2, sendo que ao Lote 1 acederão ligeiros (edifício de serviços) e ao Lote 2 
acederão pesados (armazenagem/logística). Pelas estimativas efetuadas, o acréscimo médio de 
tráfego ao Lote 1 será da ordem dos 702 veículos ligeiros por dia, e ao Lote 2 será de 198 veículos 
pesados por dia. De acordo com o estudo efetuado, o acréscimo nas vias circundantes é da ordem 
dos 2,1% na Rua Conselheiro Costa Aroso (antiga EN107) e de 2,5% na Rua Conselheiro Luís de 
Magalhães (antiga EN13). 

Tendo em conta os resultados obtidos na análise do nível de serviço e da capacidade de 
utilização dos pontos singulares da rede (caracterização da situação de referência) confirma-se que 
estas novas construções não induzem na rede maiores problemas de circulação, sendo as soluções 
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instaladas capazes de absorver plenamente o tráfego a mais gerado pela construção dos edifícios, 
sobretudo no ramal de entrada da SONAE na rotunda da Rua Conselheiro Luís de Magalhães e no 
ramal de saída da SONAE na intersecção da Rua Conselheiro Costa Aroso. Sendo assim, considera-
se que os impactes gerados pelo acréscimo de construções serão negativos, de magnitude 
moderada mas pouco significativos, uma vez que não esgotam a capacidade das vias existentes. 

Relativamente aos estacionamentos, os dados demonstram que os estacionamentos previstos 
na área não atingem os valores regulamentares exigidos para veículos pesados. No entanto, e 
atendendo a que a estadia dos pesados no parque é muito diminuta, o que permite uma 
rotatividade elevada, não existem pesados em situação perturbadora da circulação interna ou 
externa. Os impactes ao nível do estacionamento consideram-se assim negativos, diretos, de 
reduzida magnitude e insignificantes, uma vez que não afetam a circulação interna nem externa.  

 

No quadro seguinte apresenta-se a síntese de impactes identificados sobre o tráfego e 
acessibilidades no período de funcionamento pleno do PNES. 

Quadro V.21 – Síntese dos principais impactes das acções do Projecto sobre o tráfego e 
acessibilidades, fase de funcionamento 

Impactes 

Acções 
Interferência com o tráfego e 
acessibilidades na envolvente Capacidade de estacionamento 

Aumento do tráfego de ligeiros e 
pesados gerado pelo 
funcionamento pleno do PNES 

Negativo 

Magnitude moderada 

Pouco significativo 

Negativo 

Magnitude reduzida 

Insignificante 

V.12.3. Fase de Desativação 

A fase de desativação está associada a um elevado grau de incerteza, uma vez que se 
desconhece o horizonte temporal bem como o contexto em que a mesma poderá ocorrer. De facto, 
poder-se-á especular sobre a desativação total do Loteamento, com o desmantelamento das 
estruturas construídas e recuperação ambiental e paisagística da área, ou pela desativação gradual 
ou total das empresas existentes e substituição por outras atividades de natureza 
industrial/empresarial (uma vez que é este o uso previsto no PDM) ou ainda pela cessação pura e 
simples das atividades. Neste cenário, não é possível estimar com o mínimo rigor os impactes que 
poderão ocorrer nesta fase, pois as diferentes hipóteses levantadas poderão originar impactes 
muito diferentes ao nível do tráfego e acessibilidades.  

V.13. SÓCIO-ECONOMIA 

Os principais impactes sobre a sócio-economia far-se-ão sentir pelo aumento de postos de 
trabalho afectos à construção dos edifícios propostos e, posteriormente, no funcionamento geral do 
Loteamento. Estes impactes assumirão uma importância acrescida se atendermos ao atual 
contexto de crise generalizada e, particularmente, no sector da construção civil. 

V.13.1. Fase de Construção 

Durante a construção dos edifícios propostos poderá haver um ligeiro aumento do tráfego 
rodoviário na área envolvente ao Loteamento, particularmente no inicio da manhã e ao fim da 
tarde, coincidindo com o início e o fim dos trabalhos. Este tráfego deverá ser constituído 
essencialmente por veículos pesados afectos ao transporte de materiais, equipamentos e pessoal. 
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Este aumento de tráfego poderá contribuir para um aumento da perturbação das populações mais 
próximas, nomeadamente os residentes no lugar de Outeiro a Nordeste da área, devido ao 
aumento do ruído, das emissões de poluentes atmosféricos e da diminuição da segurança 
rodoviária. Apesar de negativos e diretos consideram-se que estes impactes têm magnitude 
reduzida sendo pouco significativos face à perturbação já existente (de referir que a média de 
entrada de viaturas pesadas com destino no Lote 2 é de cerca de 500). Adicionalmente, a sua 
significância é minimizada pelo facto destes impactes terem uma incidência local e serem 
temporários. 

O aumento do tráfego de veículos pesados, nesta fase, contribuirá ainda para acelerar o 
processo de degradação dos pavimentos das vias e estruturas edificadas existentes na envolvente 
às vias mais utilizadas. Apesar de se considerar que constitui um impacte negativo e direto 
considera-se que o mesmo tem magnitude reduzida, e sendo temporário e local classifica-se 
como insignificante face à utilização atual que as mesmas vias estão sujeitas. 

A construção dos edifícios propostos permitirá a criação temporária de cerca de 20 postos de 
trabalho, facto que terá impactes positivos, diretos, de magnitude moderada, mas que se 
consideram pouco significativos dado o seu carácter temporário. 

Por fim considera-se que o aumento da necessidade de materiais, bens e serviços, bem como a 
deslocação temporária, de recursos humanos para a área do Projecto provocará uma ligeira 
melhoria das condições sócio-económicas locais, por dinamização do comércio e restauração local. 
Considera-se este impacte positivo, direto, de magnitude reduzida e pouco significativo 
dado ter um carácter temporário e local. 

Para a fase de construção e para o descritor sócio economia, podemos resumir as características 
dos impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.22. 

Quadro V.22 – Síntese dos principais impactes das acções do Projecto sobre o descritor sócio-
economia, fase de construção 

                          Impactes 

Acções                       
Perturbação da qualidade de 

vida das populações 
Degradação das 

infraestruturas existentes 
Criação de postos de 

trabalho 

Aumento do tráfego pesado 
na envolvente 

Negativo 

Reduzida magnitude 

Pouco significativo 

Negativo 

Reduzida magnitude 

Insignificante 

_ 

Execução das construções 
propostas 

Negativo 

Reduzida magnitude 

Insignificante 

_ 

Positivo 

Magnitude moderada 

Pouco significativo 

V.13.2. Fase de Funcionamento 

Durante o funcionamento em pleno do Loteamento, os impactes resultam essencialmente do 
elevado número de postos de trabalho existentes e do tráfego gerado, particularmente de veículos 
pesados. As construções propostas poderão levar a uma aumento dos postos de trabalho na área 
do Loteamento, embora nesta fase o Proponente não consiga estimar quantitativamente este 
aspeto. 

Assim, a construção de uma nova área de serviços com cerca de 10030 m2 de área de 
construção permitirá a admissão de mão-de-obra qualificada. Igualmente, o aumento da área afeta 
à armazenagem e logística poderá permitir um aumento das atividades de distribuição, e 
consequente aumento dos postos de trabalho existentes. Embora o proponente não possua 
estimativas para o número de lugares potencialmente criados, considera-se que os impactes 
resultantes do funcionamento pleno do PNES são já positivos, diretos, de magnitude elevada 
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podendo considerar-se muito significativos pois constituem postos de trabalho permanentes. A 
sua significância poderá ser reforçada em função do número de postos de trabalho criados nos 
edifícios propostos.  

O desenvolvimento pleno da área do Loteamento poderá ter efeitos sinérgicos ao nível da 
economia regional uma vez que as empresas existentes possuem relações comerciais com um 
vasto leque de outras empresas, pelo que a aumentarem as suas atividades incrementarão as 
atividades dos seus parceiros. Assim considera-se que os impactes serão positivos, indiretos, 
de magnitude moderada considerando-se significativos pois possuem um âmbito de incidência 
que poderá ser regional. 

Para a fase de funcionamento e para o descritor sócio economia, podemos resumir as 
características dos impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.23. 

Quadro V.23 – Síntese dos principais impactes das acções do Projecto sobre o descritor sócio-
economia, fase de funcionamento 

Impactes 

Acções 
Aumento de postos de trabalho 

Indução de efeitos sinérgicos em 
empresas parceiras 

Funcionamento pleno do 
Loteamento 

Positivo 

Magnitude elevada 

Muito Significativo 

Positivo 

Magnitude moderada 

Significativo 

Desenvolvimento das atividades 
existentes 

Positivo 

Magnitude moderada 

Significativo 

Positivo 

Magnitude moderada 

Significativo 

V.13.3. Fase de Desativação 

A fase de desativação está associada a um elevado grau de incerteza, uma vez que se 
desconhece o horizonte temporal em que a mesma poderá ocorrer, bem como o contexto em que a 
mesma acontecerá. De facto, poder-se-á especular sobre a desativação total do Loteamento, com 
o desmantelamento das estruturas construídas e recuperação ambiental e paisagística da área, ou 
pela desativação gradual ou total das empresas existentes e substituição por outras atividades de 
natureza industrial/empresarial (uma vez que é este o uso previsto no PDM) ou ainda pela 
cessação pura e simples das atividades. Neste cenário, não é possível estimar com o mínimo rigor 
os impactes que poderão ocorrer nesta fase.  

V.14. AMBIENTE SONORO 

V.14.1. Metodologia 

A avaliação de impactes acústicos decorrentes da futura exploração do PNES é feita em termos 
previsionais, comparando os níveis sonoros resultantes do funcionamento do empreendimento com 
a ampliação prevista, com os níveis sonoros apercebidos na situação atual. 

Os impactes acústicos provocados por um empreendimento deste género são normalmente 
negativos, directos e permanentes, e em geral são reversíveis visto que podem ser minimizados 
através de soluções adequadas. 

A magnitude dos impactes acústicos é classificada tendo em conta a variação dos níveis sonoros 
relativamente aos valores correspondentes à “Alternativa Zero / situação atual”, adotando-se como 
critério de classificação os acréscimos do parâmetro LAeq admissíveis regulamentarmente nos 
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períodos diurno, entardecer e noturno para atividades ruidosas permanentes (Art.º 13.º-1b) do 
Decreto-Lei n.º 9/2007), considerando o seguinte: 

Magnitude reduzida para incrementos de 1 a 3 dB(A); 

Magnitude média para incrementos de 4 a 5 dB(A); 

Magnitude elevada para incrementos de 6 dB(A) ou superiores. 

A avaliação dos impactes acústicos provocados na fase de construção dos edifícios previstos é 
também efetuada em termos previsionais, embora apenas de forma qualitativa dado que, como 
referido anteriormente, na presente fase do estudo não estão disponíveis elementos que permitam 
quantificar os níveis sonoros resultantes dos trabalhos a desenvolver durante a obra. 

V.14.2. Fase de Construção  

A fase de construção de 3 edifícios no loteamento engloba atividades de demolição, de 
terraplanagem, obras de construção civil que incluem a circulação de máquinas e de viaturas 
pesadas e operação de outros equipamentos ruidosos. 

Como já referido, os níveis sonoros gerados/apercebidos durante a fase da obra dependerão de 
vários fatores (tipo e quantidade de equipamentos a utilizar, localização dos estaleiros, etc.), ainda 
não definidos na presente fase do projeto, pelo que não é possível, nesta fase, efetuar uma 
previsão quantificada rigorosa dos impactes acústicos decorrentes pelo que se apresenta, assim, 
uma análise essencialmente qualitativa. 

O Decreto-Lei nº 221/2006, de 8 de Novembro, estabelece as regras a que estão sujeitos os 
equipamentos para utilização no exterior, em termos das Emissões Sonoras para o Ambiente, e 
apresenta no Anexo V os valores limite do nível de potência sonora garantido de equipamentos 
utilizados em obras de construção civil, que transcrevemos no Quadro V.24. 

O Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 - “Atividades ruidosas temporárias” -, estabelece a 
proibição do exercício de atividades de construção civil nas proximidades de edifícios de habitação, 
entre as 20 e as 08 horas, e aos sábados, domingos e feriados, salvo mediante autorização 
especial, nos termos do artigo 15º do RGR. 

Dados os níveis sonoros gerados pelas vias de tráfego rodoviário, em especial a A41 e EN13), e 
sendo as obras realizadas no período de referência diurno não devem gerar níveis sonoros 
incomodativos nas habitações mais expostas na Rua de Godim e Rua de Recamunde, a não ser da 
circulação de veículos pesados na sua proximidade, no acesso às obras, que pode ser feito pela 
EN13. 

Quadro V.24 - Níveis admissíveis de potência sonora de equipamentos de construção civil, em dB(A) 

Tipo de equipamento 
P: potência instalada efectiva (KW); 

Pel: potência eléctrica (KW) 
M: massa do aparelho (Kg); 

Nível admissível 
potência sonora dB(A) 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas 
vibradoras e apiloadores vibrantes) 

P ≤ 8 
8 < P ≤ 70 

P >70 

105 
106 

86+11 lg P 

Dozers, carregadoras e escavadoras carregadoras, 
com rasto contínuo 

P ≤ 55 
P > 55 

103 
84 + 11 lg P 

Dozers, carregadoras e escavadoras - carregadoras, 
com rodas; 

Dumpers, niveladoras, compactadores tipo 
carregadora. 

P ≤ 55 
P > 55 

101 
82 + 11 lg P 
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Escavadoras, monta-cargas, guinchos de 
construção, motoenxadas 

P ≤ 15 
P > 15 

93 
80 + 11 lg P 

Martelos manuais, demolidores e perfuradores 
m ≤ 15 

15 < m < 30 
m ≤ 30 

105 
92 + 11 lg m 
94 + 11 lg m 

Gruas-torres _ 96 + lg m 

Grupos electrogéneos de soldadura e potência 
Pel ≤ 2 

2 < Pel ≤ 10 
Pel > 10 

95 + lg Pel 
96 + lg Pel 
95 + lg Pel 

Compressores 
P ≤ 15 
P > 15 

97 
95 + 2 lg P 

Apresentam-se no Quadro V.25, a título indicativo, os valores típicos dos níveis sonoros 
apercebidos a diversas distâncias de equipamentos normalmente utilizados em atividades de 
construção civil. 

Quadro V.25 - Níveis sonoros LAeq estimados a diversas distâncias de equipamentos de construção 
civil, em dB(A) 

Equipamento 
Distância à fonte sonora 

15m 30m 60m 120m 250m 500m  

Escavadoras 85 81 75 67  58  52 

Camiões 82 78 72 64  55  49 

Centrais de betão 80 76 70 62  53  47 

Gruas (fixas ou móveis) 75 71 65 57  48  42 

Geradores 77 73 67 59  50  44 

Compressores 80 76 70 62  53  47 

NOTA: Consideram-se fontes sonoras com emissão omnidireccional, a alturas de 1,5m do solo, e 

terreno moderadamente absorvente sonoro entre as fontes e os recetores. 

Face aos valores dos níveis sonoros observados atualmente e indicados no Quadro III.48, o 
ruído originado pelas atividades próprias da “fase de construção” poderá determinar a ocorrência 
de impactes acústicos negativos nas zonas com ocupação sensível ao ruído, pelo tráfego gerado 
nas obras de demolição e de construção. 

A magnitude e significância destes impactes dependerão de diversos fatores ainda não 
conhecidos, como o tipo e quantidade de equipamentos a utilizar nos trabalhos, pelo que não é 
possível, nesta fase, efetuar uma caracterização detalhada. 

Os recetores sensíveis na Rua Conselheiro Costa Aroso encontram-se neste momento expostos 
a níveis de Lden ≈ 72 dB(A) Ln ≈ 64 dB(A)) e na fachada poente das casas na Rua de Godim os 
níveis sonoros são Lden ≈ 62 dB(A) Ln ≈ 55 dB(A). 

Considerando que a atividade de construção se realizará durante o período diurno (entre as 8 e 
as 20 horas), prevemos que os impactes acústicos negativos decorrentes da construção do 
empreendimento nos recetores sensíveis devem ter magnitudes reduzidas. 

A “fase de construção” terá duração limitada e uma área de influência restrita, pelo que os 
impactes acústicos eventualmente originados, embora de carácter negativo, serão localizados, 
temporários e reversíveis, terminando após a conclusão das obras, pelo que em termos globais 
podem ser considerados pouco significativos. 
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Durante o período noturno não deverão ocorrer impactes acústicos negativos, uma vez que, de 
acordo com a legislação em vigor, é interdita a realização de trabalhos de construção civil entre as 
20h e as 8h (Art. º 14. º do Decreto-Lei n.º 9/2007). 

V.14.3. Fase de Funcionamento 

Simularam-se as condições acústicas resultantes da exploração do PNES, com recurso a 
programa de cálculo específico (IMMI 6.3.1 da Wölfel Software GmbH), cuja descrição e 
configuração do modelo de cálculo se apresentam no Anexo IV.2 do Volume de Anexos Técnicos. 

Consideramos neste cenário a futura construção de 3 edifícios na área do loteamento. As 
condições de instalação dos equipamentos afetos aos edifícios (AVAC e outros) e o ruído por eles 
gerado serão por certo aspetos devidamente acautelados por forma a garantir o cumprimento das 
exigências regulamentares aplicáveis em matéria de poluição sonora. 

Considerou-se na simulação efetuada para a situação futura a situação limite de um acréscimo 
de +20% nos veículos pesados de acesso aos armazéns (1246 passagens por dia) pela Rua 
Conselheiro Costa Aroso (EN107), e de +3% de veículos ligeiros na EN13 no acesso aos parques de 
estacionamento do PNES. 

Na situação futura, as principais fontes de ruído exterior continuarão a ser provenientes do 
ruído de tráfego rodoviário nas vias circundantes e no acesso ao loteamento industrial, em especial 
de veículos pesados para cargas e descargas. 

As simulações efetuadas permitiram obter os valores do nível sonoro LAeq nos locais 
identificados no Quadro III.48, bem como elaborar mapas de ruído com a distribuição dos campos 
sonoros previstos na situação mais desfavorável para esta fase. 

Os resultados desta simulação são apresentados no Quadro V.26 com os valores dos níveis 
sonoros previstos para os “Pontos de Avaliação” na fase de exploração (períodos diurno, entardecer 
e noturno) para o cenário descrito como sendo representativo das condições mais desfavoráveis. 
Os mapas de ruído referentes a esta situação encontram-se no Anexo IV.3 do Volume de Anexos 
Técnicos. 

As simulações efetuadas correspondem a condições desfavoráveis em termos de emissões 
sonoras do tráfego afeto ao parque de negócios e dos equipamentos industriais por forma a 
assumir uma posição de segurança. 

Quadro V.26 - Comparação dos níveis sonoros previstos com os atuais. 

Noise prediction  Rating following Lden (Portugal) 

  Day (7-20 h)  Evening(20-23 h)  Night (23-7 h)  Lden 

Reception point  Atual Futuro Atual Futuro Atual Futuro Atual Futuro 

  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  

A - Casa Sul 50,9 51,0 49,1 49,3 46,9 47,0 54,2 54,3 

B – A 41 68,8 68,8 65,0 65,0 61,0 61,0 69,8 69,8 

C – EN 13 71,8 71,8 68,7 68,7 64,9 64,9 73,3 73,3 

D – R Godim 61 61,4 59,3 59,7 54,8 55,3 63,1 63,5 

E - EN107 70 70 69 69 62,5 62,5 71,6 71,6 

Nota: valores calculados com o software IMMI 6.3.1 

(1) - Ver localização dos “Pontos de Avaliação ” na Figura III.63. 

(2) – Acréscimo +20% pesados na EN107 e +3% na EN13 
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A caracterização dos impactes acústicos correspondentes ao funcionamento do PNES com a 
construção dos 3 edifícios e plena exploração é efetuada comparando os níveis sonoros previstos 
para a situação atual com os correspondentes aos da fase de exploração (Quadro V.26) previstos 
para os mesmos locais. 

Os níveis sonoros calculados para a fase de exploração correspondem à situação mais 
desfavorável considerando um acréscimo de +20% do volume dos veículos pesados pela Rua 
Conselheiro Costa Aroso e +3 % dos veículos ligeiros na EN13.  

A comparação dos níveis sonoros da situação atual com os níveis previsíveis de exploração, no 
cenário mais desfavorável, é apresentada no Quadro V.27. 

Quadro V.27 - Avaliação dos impactes acústicos previstos com ampliação 

Período de 
referência 

Cenário 

Local A  

Hab. isolada 

(dB(A) 

Local D  

R Godim 503  

(dB(A) 

P. Diurno (7-20h) 

Atual 50,9 61,0 

Futuro 51,0 61,4 

Desvio 0,1 0,4 

Magnitude do impacte acústico Reduzida Reduzida 

P. Entardecer (20-
23h) 

Atual 49,1 59,3 

Futuro 49,3 59,7 

Desvio 0,2  0,4 

Magnitude do impacte acústico Reduzida Reduzida 

P. Noturno (23-7h) 

Atual 46,9 54,8 

Futuro 47,0 55,3 

Desvio 0,1  0,5 

Magnitude do impacte acústico Reduzida Reduzida 

Lden 

Atual 54,2 63,1 

Futuro 54,3 63,5 

Desvio 0,1 0,4 

Magnitude do impacte acústico Reduzida Reduzida 

* – Diferença entre os valores de LAeq previstos na situação mais desfavorável e a situação 

Atual / Alternativa Zero (Quadro V.26) 

Pela análise do Quadro V.27, prevemos que o funcionamento PNES com a construção dos 3 
edifícios e o acréscimo correspondente do volume de tráfego rodoviário gerado, causará impactes 
acústicos negativos, indiretos (devido ao tráfego gerado pelo empreendimento), e de 
magnitudes reduzidas, nas habitações mais expostas (uma vez que se esperam acréscimos 
inferiores a +1 dB(A) para os níveis sonoros nos 3 períodos de referência nas fachadas mais 
expostas ao ruído gerado). 

Tendo em conta que existem apenas habitações unifamiliares na proximidade direta do local do 
futuro empreendimento, afigura-se lícito considerar que estes impactes serão pouco 
significativos. 

Embora os impactes acústicos negativos provocados nesta fase tenham carácter permanente, 
serão localizados e reversíveis, já que podem ser minimizados através de soluções adequadas. 
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V.14.4. Fase de Desativação 

A fase de desativação está associada a um elevado grau de incerteza, uma vez que se 
desconhece o horizonte temporal bem como o contexto em que a mesma poderá ocorrer. De facto, 
poder-se-á especular sobre a desativação total do Loteamento, com o desmantelamento das 
estruturas construídas e recuperação ambiental e paisagística da área, ou pela desativação gradual 
ou total das empresas existentes e substituição por outras atividades de natureza 
industrial/empresarial (uma vez que é este o uso previsto no PDM) ou ainda pela cessação pura e 
simples das atividades. Neste cenário, não é possível estimar com o mínimo rigor os impactes que 
poderão ocorrer nesta fase, uma vez que as diversas hipóteses enumeradas poderão constituir 
impactes muito diversos e até antagónicos ao nível do ambiente sonoro.  

V.14.5. Síntese conclusiva 

No presente estudo pretende-se avaliar os impactes acústicos previsivelmente resultantes da 
fase de construção, e da fase de exploração do PNES – Parque de Negócios de Empresas SONAE, 
no lugar de Espido, Concelho da Maia, e identificar os locais onde é previsível a ultrapassagem dos 
limites legais estabelecidos para os níveis sonoros nas zonas com ocupação humana, nos termos 
do Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei 9/2007. 

A Câmara Municipal da Maia fez a classificação das zonas em termos do ambiente sonoro como 
“sensíveis” e/ou “mistas” e classificou as habitações no limite do loteamento industrial como “zona 
mista”. As habitações mais expostas na Rua de Godim encontram-se numa zona que não foi 
classificada acusticamente por estar prevista no PDM a sua demolição com a construção de uma 
Via Periférica a ligar a EN13 à EN107 (Rua Conselheiro Costa Aroso). Para o presente estudo 
consideraram-se os valores limite de exposição nos recetores sensíveis mais expostos de Lden ≤ 
65 dB(A) e de Ln ≤ 55dB(A) conforme o disposto no artigo 11.º parágrafo 1 do RGR.  

Para a fase de construção, e dado que os níveis sonoros resultantes dependerão do tipo de 
equipamentos a utilizar nos trabalhos, da localização dos estaleiros, e de uma série de outras 
variáveis ainda não definidas na presente fase do projecto, apresenta-se uma análise 
essencialmente qualitativa. 

Nesta fase poderão ocorrer, em período diurno, impactes acústicos negativos, nas 
habitações a poente com magnitude reduzida, mas que serão temporários (cessando após a 
conclusão das obras) e reversíveis, podendo assim ser considerados pouco significativos. 

Nos períodos de entardecer e noturno (das 20 às 8 horas) não se preveem impactes 
acústicos negativos dado que neste período as obras deverão ser interrompidas, dando 
cumprimento ao artigo 14º-a) do DL 9/2007. 

Num cenário de construção de 3 novos edifícios no PNES, e assumindo o máximo afluxo de 
clientes ao PNES com acréscimo de +20% do volume de veículos pesados de mercadorias e de 
+3% de veículos ligeiros na EN13, a análise efetuada para os recetores sensíveis identificados 
permite concluir que, nestas condições, as exigências regulamentares serão respeitadas, 
designadamente a não ultrapassagem dos valores máximos impostos para os parâmetros Lden e 
Ln (Art.º 11.º parágrafo 3 do Dec.-Lei n.º 9/2007) e o critério de incomodidade. 

Os impactes acústicos negativos nas habitações mais expostas, para a situação limite 
descrita no parágrafo anterior, devem apresentar magnitude reduzida (incrementos nos níveis 
sonoros inferiores a +1 dB(A)), relativamente aos níveis sonoros atuais. 
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Em face do exposto, e tendo em conta a reduzida ocupação humana nos limites do PNES, estes 
impactes podem também ser considerados pouco significativos, quer durante a construção do 
empreendimento, quer na fase de exploração deste. 

Estes impactes acústicos terão carácter permanente e serão reversíveis se minimizados através 
de medidas adequadas. 

V.15. RESÍDUOS 

V.15.1. Fase de Construção 

A fase de construção referente a este Projecto engloba apenas a construção de dois edifícios de 
armazenagem no Lote 2 e a construção de um edifício de serviços no Lote 1. O edifício a construir 
no Lote 1 irá ocupar a área onde atualmente se encontra uma antiga ETAR do loteamento. Por este 
motivo, a construção do referido edifício englobará a demolição prévia desta infraestrutura. 

Das operações de remoção da camada superficial do terreno serão gerados os seguintes 
resíduos: 

 Solos e Rochas (LER 17 05 04) 

A utilização de máquinas e equipamentos de construção civil (escavadoras, camiões, cilindros) 
irão originar um conjunto de resíduos associados à manutenção e trasfega de combustíveis e 
lubrificantes, na maioria dos casos com características perigosas. 

Os resíduos potencialmente originados nestas operações serão: 

 Óleos usados (13 02 05 (*)); 

 Materiais absorventes contaminados com hidrocarbonetos (LER 15 02 02 (*)); 

 Embalagens de plástico e metal (LER 15 01 02 e LER 15 01 04); 

 Sucata diversa (LER 16 01 17 e 16 01 18) 

Os resíduos resultantes da construção e demolição das infraestruturas e edifícios originarão 
diversas tipologias de resíduos como: 

 Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos sem substâncias perigosas (17 01 

07); 

 Madeiras (LER 17 02 01); 

 Misturas betuminosas sem alcatrão ou produtos de alcatrão (17 03 02); 

 Resíduos de embalagens (LER 15 01 02 e LER 15 01 04). 

Uma vez que as áreas a construir são pouco significativas quando comparadas com a totalidade 
do Loteamento (apenas 5,5% de área de implantação face ao total do terreno) considera-se que os 
impactes resultantes do aumento da produção de resíduos, nesta fase, particularmente de 
resíduos de construção e demolição, serão negativos, diretos, de reduzida magnitude 
considerando-se pouco significativos desde que tratados e geridos por operadores devidamente 
licenciados par ao efeito. Acresce dizer que não é expectável que resultem congestionamento das 
estruturas existentes para tratamento deste tipo de resíduos. 
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Para a fase de construção e para o descritor resíduos, podemos resumir as características dos 
impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.28. 

Quadro V.28 – Síntese dos principais impactes das acções do Projecto sobre o descritor resíduos, 
fase de construção 

Impactes 

Acções 
Aumento da produção de 

resíduos 

Atividades construtivas de carater geral 
(incluindo demolição de estruturas 
existentes) 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Pouco Significativo 

V.15.2. Fase de Funcionamento 

Na fase de funcionamento, e atendendo que se mantêm as tipologias de atividades atualmente 
existentes, poderá haver um aumento na produção de resíduos associado ao aumento das áreas 
afetas às diferentes atividades, nomeadamente áreas de armazenagem no Lote 2 (aumento de 
área de construção de cerca de 17%) e áreas de serviços no Lote 1 (aumento da área de 
construção de cerca de 33%).  

Apesar deste aumento das áreas afetas as atividades de armazenagem e serviços os impactes 
previstos consideram-se negativos, diretos, de magnitude reduzida e pouco significativos, 
uma vez que não deverão por em causa a capacidade das infraestruturas de recolha e tratamento 
dos mesmos.  

Para a fase de funcionamento e para o descritor resíduos, podemos resumir as características 
dos impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.29. 

Quadro V.29 – Síntese dos principais impactes das acções do Projecto sobre o descritor resíduos, 
fase de funcionamento 

Impactes 

Acções 
Aumento da produção de 

resíduos 

Atividades decorrentes do funcionamento 
pleno do PNES 

Negativo 

Magnitude Reduzida 

Pouco Significativo 

V.15.3. Fase de Desativação 

Na eventualidade de uma futura desativação do empreendimento, situação que não está 
prevista pelo Proponente, deverão ser gerados vários tipos de resíduos, principalmente resíduos de 
construção e demolição. Nesta situação, as atividades deverão ser programadas de forma a 
remover seletivamente todos os materiais, encaminhando-os para os destinos adequados 
privilegiando sempre a sua reutilização e reciclagem. 
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V.16. SÍNTESE DE IMPACTES 

Na síntese de impactes apenas foram considerados os impactes resultantes das fases de 
construção e funcionamento pois não é possível avaliar quantitativamente, com o mínimo de rigor 
a fase e desativação. 

Quadro V.30. Matriz de avaliação de impactes ambientais 

IMPACTE AMBIENTAL Acção do projecto motivadora do impacte 

P M I F Pr

Alerações climáticas Construção de três edificios propostos 0 0 0 0 0 0 N 0

Alerações climáticas Exploração do Loteamento  PNES -1 2 2 3 9 -108 NS -108

Alterações morfologia do terreno Alteração da morfologia por instalação de nov as volumetrias -1 2 1 3 9 -54 NS -54

Funcionamento do PNES 0 0 0 0 0 0 N 0

Geologia Afectação das estruturas geológicas Escav ação de alicerces -1 2 2 3 9 -108 NS -108

Funcionamento do PNES 0 0 0 0 0 0 N 0

Alteração do perfil/compactação Instalação do estaleiro -1 2 2 1 1 -4 NS

Escav ação e mov imentação de terras -1 2 2 1 1 -4 NS

Activ idades construtiv as de carácter geral -1 2 2 1 1 -4 NS

Exposição aos agentes erosiv os Escav ação e mov imentação de terras -1 2 2 1 1 -4 NS

Alteração da ocupação Activ idades construtiv as de carácter geral -1 1 1 1 1 -1 NS

Poluição /Contaminação Instalação do estaleiro -1 5 2 1 1 -10 NS

Escav ação e mov imentação de terras -1 5 2 1 1 -10 NS

Activ idades construtiv as de carácter geral -1 5 2 1 1 -10 NS -47
Poluição /Contaminação Funcionamento do PNES -1 5 2 1 9 -90 NS -90
Alteração da qualidade da água Mov imentação de terras -1 2 2 3 1 -12 NS

Alteração da drenagem Mov imentação de terras -1 2 2 3 1 -12 NS

Aumento drenagem superficial Artificilaização -1 2 2 3 9 -108 NS

Contaminação/poluição por derrames acidentais Activ idades construtiv as de carácter geral -1 5 2 1 3 -30 NS -162

Contaminação/poluição por derrames acidentais Funcionamento do PNES -1 5 5 1 3 -75 NS -75

Alteração da área de recarga Escav ação/mov imentação de terras -1 2 2 3 1 -12 NS

Alteração do nív el freatico Escav ação/alteração substrato rochoso -1 2 2 3 9 -108 NS

Alteração da área de recarga por impermeabilização Artificilização da superficie -1 2 2 3 9 -108 NS

Contaminação/poluição por derrames acidentais Activ idades construtiv as em geral -1 5 3 1 3 -45 NS -273
Aumento do consumo de água subterrânea Funcionamento do PNES -1 2 2 3 9 -108 NS

Contaminação/poluição por derrames acidentais Funcionamento do PNES -1 5 5 1 3 -75 NS -183
Emissão de poluentes atmosféricos Utilização de v iaturas e equipamentos -1 2 2 3 1 -12 NS

Emissão de poeiras Escav ação/mov imentação de terras, máquinas e equipamentos -1 2 2 3 1 -12 NS -24
Emissão de poluentes atmosféricos Tráfego gerado pelo funcionamento do PNES -1 2 3 9 9 -486 NS -486
Alteração/desorganização do espaço v isual Activ idades construtiv as em geral -1 2 2 3 1 -12 NS -12
Alteração da qualidade da paisagem Presença das estruturas edificadas -1 5 2 3 9 -270 NS

Melhoria da qualidade da paisagem Presença de áreas v erdes de enquadramento paisagístico 1 5 3 3 9 405 NS 135

Ativ idades construtiv as de carater geral 0 0 0 0 0 0 N 0

Funcionamento do PNES 0 0 0 0 0 0 N 0

Enquadramento nos IGT Construções propostas 1 2 1 9 9 18 NS 18

Concretização das estratégias de ordenamento Funcionamento do PNES 1 5 5 3 9 675 S 675
Interferência com o tráfego da envolv ente Circulação de v eiculos e máquinas afectos à obra -1 1 1 1 1 -1 NS -1
Interferencia com o tráfego da envolv ente Funcionamento do PNES -1 5 2 3 9 -270 NS

Capacidade de estacionamento - interna Funcionamento do PNES -1 2 1 3 9 -54 NS -324
Qualidade de v ida das populaçoes Tráfego rodov iário afecto à obra -1 2 2 3 1 -12 NS

Afectação das infra-estruturas construídas Tráfego rodov iário afecto à obra -1 2 1 3 1 -6 NS

Criação de postos de trabalho Execução da obra 1 5 3 3 1 45 NS 27

Criação de postos de trabalho Funcionamento pleno do PNES 1 12 11 3 9 3564 MS

Desenv olv imento de activ idades induzidas Funcionamento do PNES 1 5 6 3 9 810 S 4374
Afectação de receptores sensív eis Funcionamento e mov imentação de v eiculos e maquinaria da obra -1 2 2 3 1 -12 NS -12

Afectação de receptores sensív eis Funcionamento do PNES -1 2 3 3 9 -162 NS -162

Aumento da produção de resíduos Activ idades construtiv as -1 2 2 3 1 -12 NS -12

Aumento da produção de resíduos Funcionamento do PNES -1 2 2 3 9 -108 NS -108
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 Fase de construção  Fase de funcionamento ; P - Potencial; M - Magnitude; I - Importância; F - Frequência; Pr - Prazo;  

N - Neutro; NS - Não significativo; S - Significativo; MS - Muito significativo 

Pela análise da matriz de impactes verifica-se que, no somatório global, os impactes gerados 
pelo projeto são positivos, destacando-se os verificados na sócio-economia local e regional. 

 Fase de construção  Fase de funcionamento 

Somatório de impactes -660 3648 
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VI. IMPACTES CUMULATIVOS 

VI.1. METODOLOGIA DE ANÁLISE 

De acordo com a legislação “a análise de impactes cumulativos deve considerar os impactes no 
ambiente que resultam do projecto em associação com a presença de outros projectos, existentes 
ou previstos, bem como dos projectos complementares ou subsidiários.” (alínea c) do ponto V, do 
n.º3 do Anexo II da Portaria 330/2001, de 2 de Abril. 

As infraestruturas e atividades existentes e previstas a considerar na envolvente são: 

- A autoestrada A41, que constitui o limite norte da área do loteamento; 

- A EN13, que constitui o limite poente da área do loteamento;  

- A Via Periférica prevista no PDM;  

- A possível ocupação, com usos empresariais, da área sobrante localizada no espaço delimitado 
pela A41, EN13 e PNES. 

Das infraestruturas previstas, refira-se que, do que foi possível apurar, a Via Periférica, não 
possui atualmente previsões para a sua execução, dada a conjuntura. Face ao elevado grau de 
incerteza associado à sua execução não é possível avaliar os impactes cumulativos resultantes da 
mesma. 

Relativamente à ocupação da área sobrante, o promotor desenvolveu uma planta de ocupação 
indicativa, não possuindo, para já, nenhum horizonte temporal para a sua execução. A ocupação 
desta área foi assim considerada para efeitos de avaliação dos impactes cumulativos tendo em 
atenção as cargas potenciais afetas a essa ocupação. 

A análise a efetuar seguirá as seguintes fases: 

 Análise das possíveis interações entre os impactes do Projecto proposto com 
infraestruturas e atividades económicas existentes e previstas; 

 Avaliação dos impactes cumulativos identificados 

 Identificação de medidas de minimização e monitorização adicionais destes impactes, se 
necessário. 

VI.2. ANÁLISE DOS IMPACTES CUMULATIVOS 

VI.2.1. Clima 

Atendendo à situação existente, e aos Projectos previstos na envolvente, nomeadamente o 
loteamento e ocupação da Área Sobrante, é expectável que se verifique um aumento do tráfego e 
das atividades produtoras de gases poluentes (nomeadamente Gases com Efeito Estufa (GEE)). No 
entanto, os impactes cumulativos resultantes consideram-se negativos e pouco significativos, ao 
nível do clima, não sendo expectável que originem, só por si, alterações neste fator ambiental . 
Adicionalmente, o desenvolvimento constante e o incremento da utilização de tecnologias ditas 



  FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSEDE 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA Loteamento do Parque de Negócios das Empresas Sonae 

Junho de 2012 176 Relatório 

Y:\Processos\A030\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A030-REL-EIA-R01.doc A-REL-01 

“limpas” (sem impactes significativos no ambiente) faz diminuir as emissões gasosas do tráfego e 
outras atividades antrópicas. 

VI.2.2. Geomorfologia e Geologia 

Uma vez que a área sobrante já se encontra terraplanada quase na totalidade, os impactes 
cumulativos resultantes do Projecto e da intervenção prevista para a Área Sobrante, consideram-se 
negativos e pouco significativos dado o facto de não alterarem de forma relevante a geomorfologia 
local. De igual forma, não se espera que sejam afetadas estruturas geológicas com especial valor, 
uma vez que não há referência dessa existência no local. Assim não se espera que os impactes 
geomorfológicos das intervenções previstas originem riscos acrescidos para as populações e 
ambiente.  

VI.2.3. Solos, Uso e Ocupação 

Os impactes resultantes da execução cumulativa do Projecto e das propostas para a Área 
Sobrante sobre os solos consideram-se negativos e pouco significativos. Esta baixa significância 
resulta do facto dos solos em análise não evidenciarem aptidão para a produção agrícola ou 
florestal, já que se encontram bastante alterados, estando na sua maioria (área sobrante) sem 
ocupação. Por outro lado, o uso proposto é o uso planeado no IGT em vigor na área. 

VI.2.4. Recursos Hídricos Superficiais 

No que se refere aos impactes cumulativos do projecto, para os recursos hídricos superficiais, 
poderemos dizer que este recurso se torna mais vulnerável ao nível das condições da drenagem 
superficial e da qualidade, na mesma proporção que cresce não só o empreendimento em análise, 
como outros empreendimentos, similares ou não, localizados na envolvente da área em estudo, 
sempre que as infraestruturas a criar envolvam a implementação de grandes áreas 
impermeabilizadas e seja necessário implementar qualquer tipo de alteração ao nível das linhas de 
água existentes e das direções preferenciais de escorrência. 

Ao nível da qualidade das águas superficiais, esta estará dependente, não só do que se 
relacione diretamente com a atividade desenvolvida no loteamento industrial, mas estará também 
sob influência de todos os empreendimentos que se encontrem na sua envolvente. 

Neste contexto, e atendendo à política de sustentabilidade ambiental que tem sido seguida pelo 
proponente (refira-se por exemplo a construção do Maia Business Center do PNES, com certificação 
LEED), não são esperados impactes cumulativos negativos significativos, desde que adotadas as 
medidas de adequadas à gestão sustentável dos recursos hídricos. 

VI.2.5. Hidrogeologia 

No que se refere aos impactes cumulativos do projecto, para a hidrogeologia, poderemos dizer 
que esta se torna mais vulnerável ao nível das condições de recarga, na mesma proporção que 
cresce não só o empreendimento em análise, como outros empreendimentos, similares ou não, 
localizados na envolvente da área em estudo, sempre que as infraestruturas a criar envolvam a 
implementação de grandes áreas impermeabilizadas. 

Ao nível da qualidade das águas subterrâneas, esta estará dependente, não só do que se 
relacione diretamente com a atividade do loteamento industrial afeto ao projecto, mas também sob 
influência de todos os empreendimentos que se encontrem na sua envolvente. 
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Assim considera-se que os impactes cumulativos resultantes da existência do Projecto e da 
execução das propostas para a envolvente serão negativos e pouco significativos atendendo à 
proporção prevista de áreas impermeáveis na área sobrante (construções, arruamentos e 
estacionamento – cerca de 44%) relativamente ao total de área sobrante. 

VI.2.6. Qualidade do Ar 

O loteamento do PNES já se encontra construído quase na totalidade sendo apenas propostos 
três novos edifícios. Os edifícios 1 e 2 são propostos no Lote 2 e destinam-se a armazenagem. O 
Edifício 3 destina-se a serviços e é proposto no Lote 1. 

Assim sendo, embora o loteamento do PNES quer na sua atual configuração, quer na 
configuração proposta, tenha e venha a ter, um contributo para a degradação da qualidade do ar 
ao nível local, a sua contribuição é reduzida comparativamente com a das outras fontes existentes 
(vide ponto III.6.3 - Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto). 

Salienta-se também que na área designada por área sobrante existe a intenção do proponente 
construir, embora ainda não exista horizonte de concretização. A área sobrante deverá ter 8 
edifícios e consequentemente tráfego associado ao seu funcionamento. Associado ao tráfego 
rodoviário irão aumentar as emissões de poluentes atmosféricos, de acordo com o estudo de 
tráfego, o acréscimo de tráfego previsto é de cerca de 10% na Rua Conselheiro Luís Magalhães 
relativamente ao TMD atual, vide Quadro VI.1.  

Tendo em consideração o reduzido acréscimo de tráfego previsto, associado à área sobrante, o 
impacte do acréscimo de emissões de poluentes atmosféricos na qualidade do ar local será 
também reduzido. 

Quadro VI.1 - Acréscimo de tráfego rodoviário previsto na Rua conselheiro Luís Magalhães 
associado aos edifícios previstos para a área sobrante. 

TMD 

 Ligeiros Pesados Totais 

Rua Conselheiro Luís Magalhães 2770 4 2774 

VI.2.7. Paisagem 

Atendendo que está previsto um projecto de loteamento empresarial na continuidade do PNES, 
é possível prever que os impactes cumulativos resultantes sobre a paisagem serão negativos, de 
magnitude moderada, considerando-se significativos já que alteram de forma relevante a tipologia 
de ocupação existente. No entanto, atendendo ao estado atual da área sobrante (área inculta e 
sem ocupação), a envolvente fortemente humanizada onde predominam os usos 
industriais/empresarias e a pouca visibilidade da área, considera-se que essa significância aé 
atenuada. Adicionalmente, o desenvolvimento de um Projecto de Integração Paisagística no 
Loteamento a desenvolver na área sobrante também contribuirá para atenuar os impactes sobre os 
observadores mais próximos. 

VI.2.8. Património Arqueológico e Arquitetónico 

O presente ponto diz respeito aos impactes resultantes do Projecto na eventualidade de se 
concretizarem as intenções referidas para a Área Sobrante. Embora esta área já tenha sido objeto 
de acções geradoras de impactes sobre o subsolo e eventuais vestígios de natureza arqueológica, 
materializados no ponto III.8.7, sugere-se a aplicação de algumas medidas de mitigação de 
carácter específico. 
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Não existindo, atualmente, certezas sobre o contexto de desenvolvimento da Área Sobrante, 
recomenda-se que a futura ocupação da mesma esteja sujeita à aplicação de medidas paliativas de 
tipo específico materializadas sob a forma de sondagens arqueológicas, a fim de permitirem uma 
melhor caracterização da ZPA Barreiros-Real (ponto III.8.7).  

Atendendo que o local já se encontra bastante adulterado, sugere-se que a implantação das 
sondagens arqueológicas se localize sobre a mancha de solo vegetal que ainda se encontra 
preservada. 

VI.2.9. Ordenamento do Território 

No que ao Ordenamento do Território diz respeito, não estão previstos impactes cumulativos 
significativos resultantes das Projectos existentes ou previstos, desde que cumpridos os 
parâmetros e disposições do instrumento de gestão territorial em vigor na área. 

VI.2.10. Tráfego e Acessibilidades 

A construção do Loteamento indicado para a Área Sobrante irá originar um aumento de tráfego 
médio diário de cerca de 2770 ligeiros e 4 pesados, veículos que acederão e sairão da área através 
da Rua Conselheiro Luís Magalhães (Antiga EN13). Pelo estudo efetuado, verifica-se que esta via 
no seu ponto mais crítico (rotunda) possui uma reserva de capacidade suficiente para fazer face 
aos acréscimos de tráfego gerados pela Área Sobrante, que terão um valor aproximado de cerca de 
168 uvle na hora de ponta da manhã e 148 uvle na hora de ponta da tarde. 

Assim considerando que nos pontos singulares da rede analisados, o acréscimo não interfere 
com os níveis de serviço existente, podemos considerar que os impactes cumulativos resultantes 
do funcionamento do PNES e do Loteamento proposto para a Área Sobrante serão pouco 
significativos. 

VI.2.11. Sócio-economia 

No que respeita à sócio-economia, considera-se que poderão ocorrer impactes cumulativos 
positivos decorrentes da criação de sinergias entre o Loteamento a desenvolver na Área Sobrante e 
o PNES, das quais deverão resultar novos postos de trabalho. 

De referir que, apesar de o promotor não ter avançado com nenhuma previsão para os postos 
de trabalho que poderão surgir no Loteamento a desenvolver na área sobrante, espera-se que este 
valor possa ser significativo face às áreas de construção previstas: 1000 m2 para Comércio e cerca 
de 59 000 m2 para Serviços (no qual se incluem 5200 m2 para um estabelecimento hoteleiro). 

Estes impactes consideram-se positivos e significativos tendo em atenção a atual conjuntura 
socioeconómica da região e do país.  

Por fim, considerando que o funcionamento conjunto do PNES e do Loteamento proposto trará 
um aumento de tráfego, poderá ocorrer um aumento dos níveis sonoros e emissões atmosféricas 
na envolvente às vias afetadas. Assim, prevê-se que possam ocorrer impactes cumulativos 
negativos ao nível da qualidade de vida das populações mais próximas, mas que não se 
consideram significativos tendo em conta a situação atual e as análises efetuadas ao nível da 
qualidade do ar e ruído. 



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSEDE  

EIA do Loteamento do Parque de Negócios das Empresas Sonae projectos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Junho de 2012 179 Relatório 

Y:\Processos\A030\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A030-REL-EIA-R01.doc A-REL-01 

VI.2.12. Ambiente Sonoro 

Para a “fase de construção” dos lotes a norte são válidas as considerações expostas no ponto 
V.14.2 de construção dos 3 edifícios no loteamento atual, e as conclusões são que esta fase terá 
duração limitada e uma área de influência restrita, pelo que os impactes acústicos eventualmente 
originados, embora de carácter negativo, serão localizados, temporários e reversíveis, terminando 
após a conclusão das obras, pelo que em termos globais podem ser considerados pouco 
significativos. 

Durante o período noturno não deverão ocorrer impactes acústicos negativos, uma vez que, de 
acordo com a legislação em vigor, é interdita a realização de trabalhos de construção civil entre as 
20h e as 8h (Art. º 14. º do Decreto-Lei n.º 9/2007). 

A caracterização dos impactes acústicos correspondentes ao funcionamento do PNES com a 
construção dos lotes a norte é efetuada comparando os níveis sonoros previstos para a situação 
atual com os correspondentes aos da fase de exploração (Quadro V.26) previstos para os mesmos 
locais em pleno funcionamento. 

Os níveis sonoros calculados nesta fase correspondem à situação mais desfavorável 
considerando o cenário previsto na situação futura e o acesso de veículos ligeiros aos futuros 
edifícios pela EN13.  

A comparação dos níveis sonoros atuais com os níveis previsíveis de exploração, no cenário da 
ocupação prevista da zona a norte do PNES, é apresentada no Quadro VI.2. 

Quadro VI.2 - Avaliação dos impactes acústicos previstos com ampliação a norte 

Período de referência Cenário 

Local A 

Hab. isolada 

(dB(A) 

Local D 

R Godim 503 

(dB(A) 

P. Diurno       (7-20h) 

Atual 50,9 61,0 

Proposto a norte 51,0 61,4 

Desvio 0,1 0,4 

Magnitude do impacte acústico Reduzida Reduzida 

P. Entardecer (20-23h) 

Atual 49,1 59,3 

Proposto a norte 49,3 59,7 

Desvio 0,2 0,4 

Magnitude do impacte acústico Reduzida Reduzida 

P. Noturno (23-7h) 

Atual 46,9 54,8 

Proposto a norte 47,0 55,3 

Desvio 0,1 0,5 

Magnitude do impacte acústico Reduzida Reduzida 

Lden 

Atual 54,2 63,1 

Proposto a norte 54,3 63,5 

Desvio 0,1 0,4 

Magnitude do impacte acústico Reduzida Reduzida 

* – Diferença entre os valores de LAeq com construção a norte e a situação atual (Quadro V.26) 

Pela análise do Quadro VI.2, verificamos não haver alterações relativamente ao previsto para a 
situação futura (Quadro V.27), pelo que a construção dos lotes a norte do PNES e o acréscimo do 
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tráfego induzido pela atividade dos novos edifícios não deve produzir acréscimos percetíveis nos 
níveis de ruído a que estão sujeitos os recetores sensíveis mais próximos do PNES. 

Podemos concluir que a futura ocupação do loteamento a norte, considerando que todos os 
equipamentos dos edifícios com emissão de ruído para o exterior terão tratamento acústico 
adequado, causará impactes acústicos negativos, indiretos (devido ao tráfego gerado pelo 
empreendimento), e de magnitudes reduzidas, nas habitações mais expostas (uma vez que se 
esperam acréscimos inferiores a +1 dB(A) para os indicadores Lden e Ln nas fachadas mais 
expostas ao ruído gerado). 

VI.2.13. Resíduos 

Ao nível dos resíduos, apesar de, cumulativamente, o PNES, juntamente com o Loteamento 
proposto para a área sobrante incrementarem a quantidade de resíduos produzidos, não se 
considera que os impactes cumulativos resultantes sejam significativos uma vez que não se espera 
que ultrapassem a capacidade dos sistemas de gestão de resíduos existentes.  



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSEDE  

EIA do Loteamento do Parque de Negócios das Empresas Sonae projectos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Junho de 2012 181 Relatório 

Y:\Processos\A030\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A030-REL-EIA-R01.doc A-REL-01 

VII. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

A abordagem elaborada aos diversos fatores ambientais permitiu a identificação de potenciais 
riscos associados à área de implementação e ao funcionamento do projecto. 

O enquadramento viário do PNES, nas imediações de vias rodoviárias de importância local e 
regional, que pelas suas características tendem a ter velocidades elevadas, poderá levar à 
ocorrência de acidentes rodoviários. Caso se verifique necessário poderá optar-se por limitar a 
velocidade máxima permitida no local (principalmente na EN13 e R. Conselheiro Costa Aroso). Esta 
questão assume maior pertinência dada o elevado número de veículos pesados. 

Um outro aspeto diretamente relacionado com a construção e funcionamento do Loteamento é o 
risco de derrames acidentais de combustíveis ou outras substâncias poluentes.  

Durante a fase de construção as principais acções que se considera que poderão representar 
riscos ambientais estão associadas aos trabalhos normais de construção civil com potencial 
contaminação dos solos e recursos hídricos, nomeadamente devido a derrames acidentais de 
substâncias perigosas (por exemplo óleos e combustíveis), aspeto que foi analisado nos pontos 
anteriores (V.5, V.6 e V.7). Como foi referido nas análises anteriores trata-se de situações 
pontuais, que poderão ser evitadas pela adoção de boas práticas ambientais em obra, e 
minimizadas pela existência no local de meios que permitam controlar derrames acidentais. 

As principais acções indutoras de riscos ambientais, na fase de construção, são: 

 Derrames de hidrocarbonetos (óleos e combustíveis) de maquinaria afeta à obra de construção dos três 

edifícios propostos; 

 Derrames acidentais de substâncias perigosas nas zonas de armazenagem de materiais em obra 

(estaleiro); 

 Incêndio no local de armazenamento de substâncias tóxicas e perigosas. 

A realização das operações de manutenção de veículos e maquinaria e a adoção de 
procedimentos adequados para a armazenagem de substâncias potencialmente poluentes e para o 
abastecimento de combustíveis, bem como a existência de meios que permitam um controlo rápido 
e eficaz de qualquer derrame acidental de substâncias perigosas no meio ambiente, são medidas 
fundamentais para diminuir os riscos ambientais da obra, e que foram analisados com maior 
pormenor no capítulo anterior. 

Face à natureza dos trabalhos envolvidos na construção dos edifícios propostos, não se preveem 
riscos especiais para os trabalhadores e para população. As obras deverão ser acompanhadas pelos 
processos de segurança normais, de acordo com a regulamentação em vigor. 

Das tarefas identificadas prevê-se que as de maior risco estejam associados às demolições, 
escavações e pavimentação. Os riscos de acidentes de trabalho são inerentes ao trabalho com 
equipamentos de compactação e movimentação de cargas, atividade laboral que se encontra bem 
enquadrada por regras e medidas de prevenção. 

Entre outras medidas preventivas, considera-se fundamental que todos os locais de trabalho 
sejam dotados de sinalização de segurança adequada. Deverá ser dada particular atenção à 
obrigatoriedade de uso de EPI’s (equipamentos de proteção individual), ao perigo de permanência 
junto de equipamentos móveis, à sinalização das vias de acesso e às entradas e saídas de veículos 
pesados. Deverá ainda ser acautelado o permanente abatimento de poeiras durante os períodos de 
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ausência de chuva, através da rega das frentes de escavação, locais de carga de camiões e vias de 
circulação. 

Nas obras deverá ser devidamente divulgada e exposta uma lista de contactos de entidades a 
contactar em caso de ocorrência de acidentes.  

Na fase de funcionamento pleno do PNES, deverão ser estabelecidas e divulgadas junto de 
todos os colaboradores as regras de manuseamento e utilização de substâncias potencialmente 
poluentes. Em caso de derrames deverão existir materiais absorventes que permitam um rápido 
controlo da situação. Os materiais utilizados para conter o derrame assim como os solos ou outros 
materiais contaminados deverão ser colocados em recipientes estanques e enviados para 
tratamento por operadores licenciados par ao efeito.  

Tratando-se de um Loteamento existente onde existem usos industriais e de armazenagem, 
deverá ser elaborado de um Plano de Emergência Geral que considere todas as atividades 
desenvolvidas na área, acautelando os potenciais riscos para os colaboradores, ambiente e 
populações residentes na envolvente. De acordo com o Proponente, está neste momento a ser 
desenvolvido um Plano de Emergência integrado para todo o PNES. 
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VIII. PROPOSTA DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO 

DOS IMPACTES AMBIENTAIS 

Neste capítulo enumeram-se as várias medidas de minimização de impactes ambientais e são 
efetuadas algumas recomendações que visam a gestão da obras de construção dos edifícios 
propostos numa perspetiva de sustentabilidade e de utilização racional dos recursos naturais. As 
medidas apresentadas pretendem prevenir, reduzir e/ou anular impactes negativos identificados e 
analisados nos capítulos anteriores. 

VIII.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL 

Durante a fase de construção dos três edifícios propostos, a programação adequada dos 
trabalhos diminui consideravelmente os impactes negativos das obras sobre o ambiente e sobre a 
população residente nos aglomerados mais próximos. Este aspeto deverá ser considerado nos 
trabalhos a executar, minimizando assim os potenciais impactes identificados. 

Como as obras ocorrerão dentro da área do Loteamento, não se prevê que haja necessidade de 
divulgação das mesmas junto das populações residentes na área envolvente (Godim e Outeiro), 
pois não se esperam impactes ao nível dos condicionamentos de tráfego ou outras situações de 
incomodidade. 

Deverá ser elaborado um Plano de Gestão Ambiental (PGA) das obras a executar que permita 
verificar e acompanhar a implementação das medidas de minimização recomendadas e adaptá-las 
ou introduzir outras medidas, se necessário, assim como identificar impactes não previstos e 
acções suscetíveis de induzir impactes ou acidentes. Este PGA deverá ser constituído pelo 
planeamento da execução de todos os elementos da obra e identificação e pormenorização das 
medidas de minimização a implementar na fase de execução das obras e respetiva integração na 
área envolvente.  

O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de adjudicação da 
empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do inicio da execução da obra, desde que 
previamente sujeito à aprovação do dono da obra. As cláusulas técnicas ambientais constantes do 
PGA comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar todas as medidas de minimização 
identificadas de acordo com o planeamento previsto. 

Antes do início da execução dos trabalhos previstos, recomenda-se a realização de acções de 
formação e sensibilização ambiental junto dos trabalhadores e encarregados da obra, de modo a 
que possam tomar conhecimento das acções suscetíveis de causar impactes ambientais e das 
medidas de minimização a implementar, devendo receber instruções sobre os procedimentos 
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental). 

Os colaboradores envolvidos nos processos de gestão e exploração do Loteamento do PNES 
devem ser sensibilizados e informados sobre a gestão ambiental do espaço e dos procedimentos 
que devem adotar para diminuir os impactes sobre o meio ambiente e a população envolvente. 
Recomenda-se ainda que seja promovida a formação e qualificação de mão-de-obra regional, 
constituindo uma mais-valia educacional e profissional para a região. 

Para garantir a gestão ambientalmente eficiente e adequada, com adoção das melhores 
práticas, recomenda-se a aplicação no PNES de um Sistema de Gestão Ambiental, que poderá 
seguir as orientações das normas de ambiente NP ISO 14 000. Estas normas, em especial a ISO 
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14 001, visam integrar e analisar o controlo de todas as atividades e estabelecer procedimentos 
que permitam uma constante melhoria no desempenho ambiental. Recomenda-se que a adoção do 
SGA seja promovida ao nível das áreas de gestão comum do Loteamento, devendo estas práticas 
ser incentivadas junto das empresas instaladas. Este SGA deverá ser articulado com os sistemas já 
implantados (Certificação LEED do Sonae Maia Business Center – Lote 2) reunindo sinergias e 
promovendo a sustentabilidade ambiental de todo o PNES. 

Na implementação de um Programa de Gestão Ambiental deverão contemplar-se acções como: 

 Definir objetivos de gestão de modo a alcançar metas ambientais pré-estabelecidas e com vista a 

uma melhoria contínua do desempenho ambiental do PNES, por exemplo no que se refere à 

diminuição do consumo de recursos (energia e água); 

 Identificar medidas de gestão apropriadas a cada atividade, por exemplo incluir medidas para 

reduzir os impactes negativos sobre o ambiente que tenham sido identificados no levantamento 

ambiental e medidas que conduzam a potenciais ganhos ambientais; 

 Identificar responsáveis por determinadas operações de gestão; 

 Desenvolver um programa regular de monitorização com base em parâmetros definidos para 

avaliar e determinar o progresso das operações em curso; 

 Criar um sistema de registo que permita acompanhar a evolução de medidas adotadas e que 

proporcione a avaliação futura das mesmas; 

 Aumentar a eficiência do consumo de energia através da verificação e manutenção regular dos 

equipamentos e máquinas existentes, assim como dos sistemas de ar condicionado, iluminação, 

etc; 

 Limitar ao máximo o uso de compostos químicos agressivos, como por exemplo agentes e limpeza 

e químicos na manutenção dos espaços verdes;  

 Garantir que os resíduos são armazenados e manuseados adequadamente, favorecendo a 

minimização da sua produção, a triagem dos materiais e a gestão adequada dos resíduos 

produzidos. Os empreiteiros deverão dar garantias de que os resíduos produzidos tem o destino 

adequado. 

Recomenda-se a instalação de dispositivos de medição que permitam aferir os consumos de 
água afectos às diferentes atividades, bem como registos para os usos que impliquem maiores 
consumos. Com esta informação, poder-se-á, elaborar um plano que vise a redução dos consumos 
e a utilização mais eficiente dos recursos hídricos. 

Durante a duração da fase de construção, deverá ser garantida a manutenção e revisão 
periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, de forma a manter as normais condições 
de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação 
dos solos e das águas e de modo a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

Havendo já uma sensibilidade por parte do Promotor para a sustentabilidade ambiental, seria 
importante o esforço de estender a todo o PNES os principais princípios de eficiência da utilização 
de recursos já utilizados em parte do Loteamento, nomeadamente no Sonae Maia Business Center. 

VIII.2. CLIMA 

 Uma vez que existe um transporte coletivo disponibilizado pelo Proponente para 
utilização dos colaboradores do PNES, a sua utilização deverá ser incentivada, uma vez 
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que apenas é utilizado por cerca de 50 funcionários. Deverá ser averiguada a 
necessidade de ajustar horários e trajetos.  

VIII.3. SOLOS, USO E OCUPAÇÃO 

 A calendarização da obra, deverá ser elaborada de modo a evitar os trabalhos de 
decapagem, escavação e movimentação de terras nas épocas de maior pluviosidade 
(Outubro a Março), acautelando a ocorrência de fenómenos erosivos. 

 Deverá ser minimizado o período de tempo entre a escavação de solos e a construção, 
diminuindo a exposição do solo aos processos erosivos. 

 Deverão ser utilizadas as áreas estritamente necessárias à construção dos edifícios 
propostos, procedendo à sua delimitação prévia, evitando danos nos terrenos 
circundantes por compactação devido à deposição de materiais ou circulação de veículos 
e maquinaria pesada. 

VIII.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Os impactes identificados para este fator ambiental não são passíveis de adoção de medidas de 
mitigação totalmente eficazes, uma vez que, em grande parte das situações, se trata de acções 
irreversíveis. Contudo, seguidamente, apresentam-se algumas medidas de mitigação, passíveis de 
serem adotadas. De um modo geral: 

- os trabalhos deverão ser conduzidos de forma a reduzir ao mínimo o período de tempo em 
que os materiais de construção, de escavação e de demolição fiquem em depósitos ou 
aterros provisórios; 

- deve ser criado um sistema de condução das águas de escorrência superficial adequado 
para a área, ponderando a instalação de um tanque de decantação imediatamente antes 
do ponto de descarga para o meio natural. 

Além destas medidas genéricas, para cada um dos impactes, considere-se: 

- Medidas mitigadoras para o Impacte RHS.C.01 

Sugere-se que a remoção da camada de solo de cobertura decorra em períodos de menor (ou 
nula) pluviosidade, para que não ocorram fenómenos de arrastamento de partículas finas para as 
linhas de água. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte RHS.C.02 

Sendo adotada a medida sugerida para o impacte anterior, o aumento da drenagem superficial 
durante a fase de construção será de magnitude reduzida. Contudo pode ser criado um sistema 
periférico para recolha e drenagem das águas pluviais, capaz de conduzir estas água até ao meio 
recetor natural em boas condições. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte RHS.C.03 

Sugere-se que se crie um sistema de drenagem periférico, para toda a área envolvente, 
englobando quer as áreas edificadas quer as áreas não edificadas, de modo a conduzir as águas da 
precipitação, nas melhores condições até ao meio recetor natural. 
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- Medidas mitigadoras para o Impacte RHS.C.04 

Sugere-se que os veículos e máquinas afectos à fase de construção, circulem em boas 
condições de carburação e que as necessárias revisões e inspeções periódicas sejam efetuadas de 
forma atempada, no sentido de diminuir o risco de ocorrência de situações acidentais.  

- Medidas mitigadoras para o Impacte RHS.E.01 

Sugere-se que todos os procedimentos de higiene e segurança sejam escrupulosamente 
respeitados de forma a evitar a ocorrência de situações acidentais. Deve ser construído um parque 
de armazenamento temporário de acordo com o projecto, devidamente impermeabilizado para os 
diferentes tipos de materiais (matéria-prima, resíduos e produto final). Os resíduos deverão ficar o 
menor tempo possível em depósito e ser acondicionados de acordo com as regras estipuladas 
segundo a sua classificação. Deve ainda ser implementado um sistema de retenção de águas 
pluviais em caso de ocorrência de derrames acidentais. 

VIII.5. HIDROGEOLOGIA 

Os impactes identificados para este fator ambiental não são passíveis de adoção de medidas de 
mitigação totalmente eficazes, uma vez que, em grande parte das situações se trata de acções 
irreversíveis. Contudo, seguidamente apresentam-se algumas medidas de mitigação, passíveis de 
serem adotadas. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte Hg.C.01 

Sugere-se que a remoção do horizonte de cobertura possa ser efetuada de forma faseada e que 
decorra, preferencialmente, nas épocas do ano em que a precipitação seja mais reduzida (período 
de estiagem). É também desejável que, em sede de projecto, estejam previstas zonas que 
facilitem a recarga dos aquíferos e sempre que possível seja reposto o solo original. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte Hg.C.02 

Para minimizar a afetação do nível freático, sugere-se, à semelhança do impacte anterior, que 
os trabalhos possam ser efetuados de forma faseada e que decorram, preferencialmente, nas 
épocas do ano em que a precipitação seja mais reduzida (período de estiagem) e ainda, que em 
fase de projecto sejam previstas áreas potenciais de recarga dos aquíferos. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte Hg.C.03 

Sugere-se que as áreas impermeabilizadas, decorrentes da instalação de um estaleiro, da 
criação de um depósito de materiais, entre outras, se encontrem preferencialmente numa mesma 
zona de modo a ocupar a menor área possível de recarga natural. Sugere-se ainda que os 
materiais se encontrem em depósito o menor tempo possível e que, caso seja possível, em fase de 
projecto, sejam definidas zonas potenciais de recarga. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte Hg.C.04 

Sugere-se que os veículos e máquinas, afectos à fase de construção, circulem em boas 
condições de carburação e que as necessárias revisões e inspeções periódicas sejam efetuadas de 
forma atempada, no sentido de diminuir o risco de ocorrência de situações acidentais.  
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- Medidas mitigadoras para o Impacte Hg.E.01 

Sugere-se que em fase de projecto sejam previstas áreas de recarga como por exemplo, zonas 
ajardinadas. Sugere-se ainda que sejam implementadas medidas de reutilização de águas pluviais 
ou mesmo de águas resultantes dos próprios processos produtivos, de modo a reduzir o consumo 
de água. Esta prática, já implementada nalguns dos lotes, poderá permitir reduções do consumo de 
água da ordem dos 40%. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte Hg.E.02 

Sugere-se que todos os procedimentos de higiene e segurança sejam escrupulosamente 
respeitados de forma a evitar a ocorrência de situações acidentais. Deve ser construído um parque 
de armazenamento temporário devidamente impermeabilizado para os diferentes tipos de 
materiais (matéria-prima, resíduo e produto final). Deve, ainda, ser implementado um sistema de 
retenção de águas pluviais em caso de derrames acidentais. 

VIII.6. QUALIDADE DO AR 

Durante a Fase de Construção deverão ser aplicadas as seguintes medidas de minimização 
gerais da fase de construção recomendadas pela APA16:  

 Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamentos de obra; 

 Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 

equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a 

levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto 

a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas); 

 Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades moderadas, 

de forma a minimizar a emissão de poeiras; 

 Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras; 

 Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, de forma a 

manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas; 

 Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar o levantamento 

de poeiras através da circulação de veículos e maquinaria; 

 Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas 

zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, 

acumulação e ressuspensão de poeiras; 

 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 afetação 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; 

 As operações de carga e descarga de materiais devem ser realizadas de forma lenta e deverão ser 

adotadas reduzidas alturas de queda; 

Durante a Fase de Funcionamento deverão ser aplicadas as seguintes medidas de 
minimização: 

                                                
16 Documento disponível  
http://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/MedidasdeMinimizacaoGerais.pdf, consultado em 4 de Junho de 2012 
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 Deverá ser efetuado um estudo que possibilite a distribuição dos veículos pesados que acedem ao PNES 

pela Portaria Nascente num conjunto de rotas possíveis e diversas, diminuindo o número de veículos 

pesados em cada rota e assim diminuindo o número de recetores sensíveis expostos e a exposição de 

recetores sensíveis aos poluentes atmosféricos emitidos pelos veículos pesados. 

 Os veículos pesados utilizados no transporte devem estar em perfeitas condições de funcionamento 

(manutenção e revisão periódica efetuadas com a regularidade necessária) de forma a assegurar a 

minimização das emissões gasosas. 

 Durante a travessia das zonas habitadas deverão ser adotadas velocidades moderadas de forma a 

minimizar a emissão de poluentes atmosféricos emitidos pelo veículo e pela ressuspensão de poeiras da 

rodovia. 

VIII.7. PAISAGEM 

As medidas de minimização de impactes visuais sintetizam-se essencialmente numa série de 
cuidados que deverão ser tidos em consideração nas construções e arranjos exteriores ainda por 
realizar: 

 Deverão ser privilegiadas espécies autóctones, bem adaptadas edafoclimaticamente e por isso com 

menores necessidades hídricas e de manutenção; 

 A implementação e gestão dos espaços verdes deverá pautar-se pelos princípios da sustentabilidade 

ambiental no que respeita à utilização eficiente da água, da energia e à prevalência das acções de 

manutenção mecânicas em detrimento da utilização de fitofármacos; 

Na fase de funcionamento pleno do Loteamento 

 Deverá assegurar-se a manutenção adequada das áreas verdes criadas. 

VIII.8. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITETÓNICO 

Propõe-se, como medida de mitigação de carácter generalizado – essencialmente cautelar – a 
realização de prospeção arqueológica sistemática, após a desmatação das áreas em que a 
visibilidade não permitiu a sua realização, de modo a colmatar as lacunas de conhecimento.  

Ao nível dos impactes cumulativos, ponto VI.2.8, com base na informação documental 
disponível acerca da ZPA Barreiros-Real (ponto III.8.7) e face ao impacte majorado, classificado de 
Moderado a Severo, considera-se recomendável como medida paliativa de tipo específico a 
realização de sondagens pontuais de diagnóstico, sondagens arqueológicas, a fim de permitirem 
uma melhor caracterização do local, previamente à ocupação do mesmo. 

Na fase de construção dos três edifícios propostos, conforme mencionado no ponto V.10.1 e em 
função dos impactes provocados pelo projecto no subsolo, considera-se necessário proceder a 
medidas de tipo paliativo, de carácter generalizado – essencialmente cautelar: a realização de 
prospeção arqueológica sistemática, após a desmatação das áreas em que a visibilidade não 
possibilitou a sua realização, a fim de colmatar as lacunas de conhecimento. 

Para a fase de funcionamento pleno de Loteamento em análise, não se considera a adoção de 
quaisquer medidas de minimização relacionáveis com a vertente patrimonial. 

Para este descritor, não se anteveem quaisquer medidas de mitigação aquando a fase de 
desativação do projecto. Contudo, aquando da realização da mesma, dever-se-á rever todo o 
projecto a fim de avaliar que as acções inerentes a esta fase não incidem sobre qualquer valor 
patrimonial identificado. 
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VIII.9. TRÁFEGO E ACESSIBILIDADES 

Durante a fase de funcionamento do PNES, deverá garantir-se, dentro do possível, que o 
tráfego gerado circule fora das horas de ponta identificadas para as vias envolventes, atenuando os 
seus efeitos sobre o tráfego e acessibilidades. 

VIII.10. SÓCIO-ECONOMIA 

Durante a fase de construção das estruturas previstas, recomenda-se adoção das seguintes 

medidas de minimização: 

 Deve ser favorecida, se possível, a utilização de mão-de-obra e de prestadores de serviço locais; 

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

esclarecimento de dúvidas e o atendimento de eventuais reclamações das populações; 

 As obras de construção do Loteamento deverão ser planeadas de modo a minimizar a afluência de veículos 

pesados nas vias de comunicação envolventes, em horas de maior congestionamento de tráfego.  

 Durante a fase de desenvolvimento das obras os locais de acesso ao estaleiro deverão ser devidamente 

sinalizados. Deverá ser implementado um sistema de sinalização que informe da aproximação da obra. Os 

acessos às frentes de obra e ao estaleiro deverão estar corretamente assinalados com indicação de 

redução de velocidade.  

 Se necessário deverá proceder-se à lavagem e/ou humedecimento dos acessos envolventes, quando 

utilizados pelos veículos afectos à obra. 

 Nos locais atravessados pelos veículos afectos às obras, e junto a zonas residenciais, deve limitar-se a 

utilização de sinais sonoros com vista à minimização da perturbação da população.  

 Os veículos de transporte de materiais para as obras deverão garantir a cobertura da carga, evitando 

assim o seu eventual espalhamento nas vias de comunicação, e consequentemente a perturbação do 

tráfego rodoviário e dos transeuntes. 

 Os trabalhos mais ruidosos devem ser criteriosamente planeados de modo a diminuir a incomodidade da 

população. 

Na fase de funcionamento devem ser adotadas as seguintes medidas de minimização:  

 Se possível deverá recorrer-se a mão-de-obra regional promovendo a sua formação gradual; 

 Sempre que possível recorrer a prestadores de serviço e atividades complementares locais; 

 Favorecer a promoção e comercialização de produtos regionais e atividades locais; 

VIII.11. AMBIENTE SONORO 

De acordo com o RGR é necessário implementar medidas de minimização do ruído em “zonas 
sensíveis” expostas a níveis sonoros Lden > 55 dB(A) ou Ln > 45 dB(A), e em “zonas mistas” 
expostas a níveis sonoros Lden > 65 dB(A) ou Ln > 55 dB(A). 

No presente estudo, e de acordo com a classificação acústica das zonas considerou-se que 
devem ser cumpridas as exigências regulamentares estabelecidas no artigo 11.º de Lden ≤ 65 
dB(A) e de Ln ≤ 55 dB(A) nos recetores sensíveis nas imediações do empreendimento. 

Assim, para a fase de construção fazem-se as seguintes recomendações: 
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 Uma das formas mais eficazes de minimizar a incomodidade por ruído nesta fase será garantir o 

cumprimento da legislação aplicável a atividades ruidosas temporárias, tais como obras de 

construção civil (Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007), que interdita o exercício deste tipo de 

trabalhos na proximidade de edifícios de habitação, entre as 20h e as 8 horas, e aos sábados, 

domingos e feriados.  

 A escolha da localização do estaleiro da obra deve ser feita tendo em conta a localização das 

habitações, em zonas suficientemente afastadas das moradias localizadas a poente, por forma a 

minimizar a perceção do ruído gerado.  

 Caso o estaleiro venham a ficar situado próximo de zonas com ocupação sensível, será conveniente 

a instalação de barreiras acústicas e/ou de envolventes em equipamentos mais ruidosos, visando 

atenuar a propagação do ruído.  

 As medidas de minimização do ruído a adoptar nesta fase, se necessárias, deverão ser 

estabelecidas no âmbito de projecto específico, em função da localização dos estaleiros e das 

características dos equipamentos ruidosos a utilizar. 

Relativamente à fase de funcionamento: 

Como já referido, não se preveem situações críticas no que respeita a impactes negativos por 

emissão de ruído resultante da atividade do PNES mesmo considerando um acréscimo da atividade 

(circulação rodoviária, atividade humana, funcionamento de equipamentos eletromecânicos, etc.) 

junto dos recetores sensíveis mais próximos do empreendimento. 

Prevemos que com os 3 edifícios a construir e o aumento da atividade e do ruido emitido por 

fontes diretas (ex. equipamentos AVAC) e indiretas (tráfego gerado), os níveis sonoros gerados e 

percetíveis nos recetores sensíveis não sofrerão acréscimos significativos (inferiores a 1dB(A)) em 

todos os períodos de referência, relativamente à situação atual. 

A maior parte dos recetores sensíveis situa-se a poente do PNES, e os níveis sonoros máximos 

admissíveis de Lden ≤ 65 dB(A) e de Ln ≤ 55 dB(A) nas fachadas expostas ao ruído do PNES não 

deverão ser excedidos, pelo que não se prevê a necessidade de adotar medidas de minimização do 

ruído. 

 Os elementos mecânicos e sistemas de AVAC que venham a ser instalados podem ser críticos em 

termos de emissão de ruído para o exterior, pelo que a sua localização, orientação e configuração 

devem ter em conta a localização das habitações no limite do Parque de Negócios, e o conforto e 

comodidade dos clientes e dos trabalhadores desses edifícios.  

 Os sistemas de ventilação e chaminés podem vir a necessitar de um conveniente tratamento 

acústico que limite os níveis sonoros emitidos, por forma que seja cumprido o critério de 

incomodidade do RGR (artigo 13º) que estabelece que o ruído particular emitido não pode provocar 

acréscimos no ruído ambiente nos recetores sensíveis superiores a 5 dB(A) no período diurno, 4 

dB(A) no período do entardecer e 3 dB (A) no período noturno, considerando correções devidas 

para as características tonais e impulsivas do ruído e o tempo de duração desse ruído. 
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VIII.12. RESÍDUOS 

A gestão dos resíduos sólidos produzidos na construção dos três edifícios propostos e 
funcionamento do PNES é de extrema importância, de modo a garantir a sustentabilidade do 
ambiente e, indiretamente, das atividades desenvolvidas no Loteamento. Em ambas as fases 
deverá favorecer-se a redução da produção de resíduos e a sua reutilização e valorização no local. 
Os resíduos produzidos devem ser devidamente triados e geridos de acordo com a sua tipologia. Os 
materiais que não possam ser valorizados deverão ser geridos por operador licenciado para o 
efeito.  

Na fase de construção:  

 Recomenda-se que a gestão de resíduos seja orientada por um Plano de Gestão de Resíduos, que 

considere todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e 

classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades 

de gestão e identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos; 

 Deverá ser assegurado o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a 

sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. 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; 

 Deverá ser considerado um espaço no estaleiro para o armazenamento temporário de resíduos. Este 

espaço deverá estar devidamente assinalado e organizado de modo a evitar acidentes; 

 Deverá ser evitado o contacto de resíduos perigosos com resíduos banais. No caso de se verificar a 

contaminação de resíduos banais, estes terão como destino final o do material contaminante; 

 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; 

 A gestão dos subprodutos deve favorecer a reutilização dos materiais, sempre que possível no local. Os 

resíduos inertes, por exemplo rochas e outros materiais de escavação, devem ser sempre que possível 

integrados nos materiais construtivos; 

 Deverá manter-se um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, 

com base nas guias de acompanhamento de resíduos; 

 Antes da demolição das estruturas edificadas existentes (antiga ETAR e pavimentos) é fundamental 

proceder ao desmonte dos diferentes materiais que as constituem, de modo a facilitar a valorizar e 

deposição final dos resíduos resultantes. Devem ser removidas todas as estruturas em madeira, metais, 

vidros, e infraestruturas internas (rede de água e cabos elétricos, entre outros). Sempre que possível 

deverá ser promovida a triagem dos materiais, sendo os resíduos geridos por operadores licenciados para 

o efeito de acordo com a tipologia, privilegiando-se a sua valorização; 

 Nos trabalhos de decapagem dos solos, deve avaliar-se a sua potencial contaminação pelas atividades 

desenvolvidas no local. Caso seja detetada a degradação da qualidade do solo, deve ser tratado como 

resíduo por operador devidamente licenciado para o efeito. Os solos com boa qualidade devem ser 

conservados e reutilizados nos arranjos de espaços exteriores. Os solos excedentários, caso existam, 

devem ser utilizados noutros locais. As operações de armazenamentos e transporte do solo devem evitar a 

sua degradação, garantindo a conservação das características naturais. 

 As rochas e elementos resultantes de escavação devem, sempre que possível, ser reutilizados na obra. Os 

materiais sobrantes poderão ser utilizados pelo Empreiteiro em outras obras, por exemplo para 

restabelecer cotas de terreno. Os materiais que não possam ser reutilizados, serão entregues em operador 

licenciado para a gestão de resíduos não urbanos, nomeadamente de gestão e triagem de resíduos de 

construção e demolição, ou colocados em depósito devidamente autorizado. Os resíduos inertes poderão 

ainda ser aplicados em aterros para resíduos inertes destinados à recuperação paisagística de pedreiras. 
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 Os resíduos produzidos no estaleiro deverão ser, sempre que possível, triados e valorizados, incluindo os 

resíduos equiparados a urbanos que poderão ser tratados nos sistemas municipais de gestão de resíduos, 

desde que a sua produção não seja muito elevada (superior a 1100L/dia). Para este efeito deverão existir 

nas áreas sociais contentores que facilitem a separação adequada. 

 A gestão de substâncias tóxicas deverá ser efetuada com os cuidados necessários de modo a minimizar a 

ocorrência de episódios de contaminação do meio natural. Os resíduos tóxicos ou perigosos produzidos 

durante as obras, por exemplo óleos usados e materiais contaminados com hidrocarbonetos, deverão ser 

recolhidos mediante circuitos de recolha analisados detalhadamente, garantindo a sua triagem na fonte de 

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

resíduos tóxicos e perigosos devem ser armazenados em recipientes estanques e em locais devidamente 

impermeabilizados, os locais de produção deverão ser munidos de contentores especiais para recolha 

destes resíduos, devidamente identificados e estanques, bem como meios de controlo, tais como material 

absorvente, que permita atuar face a potenciais derrames acidentais. 

 A lavagem de materiais contendo betão deverá ser efetuada em local apropriado e devidamente 

assinalado, havendo o cuidado de remover os resíduos de betão e se possível reutilizá-los na obra. 

Na fase de funcionamento: 

 Durante a fase de funcionamento do Loteamento os resíduos domésticos e equiparados deverão ser 

recolhidos seletivamente nos contentores aí colocados para o efeito; 

 A biomassa vegetal e outros resíduos biodegradáveis resultantes manutenção das áreas verdes devem ser 

removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua compostagem. 
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IX. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Neste capítulo serão definidas as diretrizes para os planos de monitorização ambiental dos 
descritores que se consideram mais afetados pela construção dos edifícios propostos e exploração 
do PNES. 

Face aos impactes ambientais identificados recomenda-se o acompanhamento ambiental dos 
trabalhos de construção dos edifícios propostos.  

IX.1. ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

A procura de uma maior integração da execução dos projetos no meio biofísico e social em que 
se desenvolvem, tem motivado diversos organismos públicos e privados a procurarem formas de 
controlo ambiental das intervenções pelas quais são responsáveis, na perspetiva de um 
desenvolvimento sustentável. 

Recomenda-se que durante o processo de construção, seja efetuado o acompanhamento 
ambiental das obras, que garanta a adoção de boas práticas ambientais em obra e o cumprimento 
das medidas de minimização propostas neste documento.  

O acompanhamento ambiental permite ainda avaliar a implementação das medidas de 
minimização de impactes, permitindo o seu reajuste durante a fase de execução assim como a 
definição de novas medidas não previstas.  

IX.2. OBJETIVOS 

Assim os objetivos do acompanhamento ambiental traduzem-se na adoção de práticas de 
gestão ambiental, nomeadamente: 

 Garantir o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis e das normas ambientais; 

 Garantir a aplicação das medidas de minimização ambiental identificadas no processo de Avaliação de 

Impacte Ambiental; 

 Identificação antecipada de acções que possam causar impactes ambientais e desenvolvimento de acções 

preventivas; 

 Avaliação da significância dos impactes ambientais associados aos aspetos identificados; 

 Definição e identificação de medidas de minimização e acompanhamento de controlo dos aspetos 

ambientais considerados mais significativos; 

 Estabelecimento de acções preventivas e corretivas, nos casos em que sejam identificadas acções 

suscetíveis de alterar o desempenho ambiental; 

 Fomentar a proteção e responsabilidade ambiental em todos os colaboradores e empreiteiros; 

 Informação das populações residentes na envolvente de eventuais impactes que se possam verificar ao 

longo do decorrer da obra. 

 



  FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - IMOSEDE 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA Loteamento do Parque de Negócios das Empresas Sonae 

Junho de 2012 194 Relatório 

Y:\Processos\A030\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A030-REL-EIA-R01.doc A-REL-01 

IX.3. PARÂMETROS A MONITORIZAR NO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO 

AMBIENTAL 

A gestão ambiental, para além de garantir o cumprimento das medidas de minimização 
ambiental definidas no processo de AIA, deverá, entre outros fatores, garantir a monitorização dos 
resíduos produzidos, dos consumos de recursos naturais e da emissão de efluentes residuais, tanto 
na fase de construção como de funcionamento. 

IX.3.1. Efluentes e resíduos  

A gestão dos resíduos em obra constitui um dos procedimentos mais relevantes face aos 
impactes associados. Deverão ser devidamente acompanhadas e controladas, por exemplo pela 
verificação de: 

 Análise dos quantitativos de resíduos; 

 Verificação das condições de armazenagem de óleos, combustíveis e resíduos; 

 Análise de processos de redução do consumo de recursos e reutilização de resíduos; 

 Verificação dos destinos finais dos resíduos da fase de construção; 

 Verificação da documentação associada às operações de gestão de resíduos; 

 Adoção de procedimentos adequados de abastecimento de combustível da maquinaria em obra; 

 Adoção de procedimentos adequados de manutenção da maquinaria em obra. 

 

No que se refere aos recursos hídricos deverá ser acompanhada e monitorizada a utilização de 
água bem como a produção e gestão dos efluentes residuais produzidos em obra. O plano de 
gestão ambiental deverá monitorizar os seguintes aspetos: 

 Análise dos consumos de água; 

 Verificação do caudal de efluente doméstico produzido e suas características; 

IX.3.2. Recursos Hídricos Superficiais 

Para os Recursos Hídricos Superficiais (RHS), será uma boa medida, a garantia de que os 
impactes que possam afetar este fator ambiental, durante a construção do empreendimento e após 
a sua entrada em funcionamento, sejam efetivamente bem controlados. Deste modo, 
relativamente a este fator ambiental sugere-se a adoção de um plano de monitorização que 
contemple as seguintes medidas: 

i) Pontos de amostragem: 

Os pontos de amostragem devem corresponder a águas de escorrência e às linhas de água 
principais mais próximas da área em estudo, considerando os sentidos de drenagem dos seus 
cursos. Devem ser escolhidos pontos de água, constantes do inventário hidrogeológico, que 
correspondam a estes requisitos. Estes pontos devem, ainda, ser escolhidos de acordo com a sua 
localização, quer a montante quer a jusante da área do empreendimento. Para o acompanhamento 
do estado dos recursos hídricos superficiais deverão ser monitorizados os seguintes pontos: 

- PA-12; 
- PA-24. 
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A localização dos pontos selecionados para integrarem o Plano de Monitorização encontra-se na 
Planta n.º9 do Anexo I do Volume de Anexos Técnicos. 

ii) Frequência da Amostragem e Parâmetros a Monitorizar: 

Na fase de construção propõe-se a realização de campanhas trimestrais, nos pontos de medição 
definidos de acordo com os requisitos atrás apresentados, a realizar aproximadamente nos meses 
de Setembro, Dezembro; Março e Junho, cobrindo, desta forma, os momentos mais significativos 
do ano hidrológico. 

Na fase de exploração propõe-se a realização de campanhas semestrais nos dois primeiros anos 
de exploração após a construção, a realizar nos meses de Março e Setembro. 

Poderá, ainda, ser realizada uma análise não periódica, sempre que ocorram variações bruscas 
e acentuadas no valor dos parâmetros analisados. A análise deverá ser decidida consoante o caso, 
de modo a despistar as causas prováveis das alterações verificadas. 

Os parâmetros a monitorizar serão: 

- pH; 

- Condutividade; 

- Sólidos suspensos totais; 

- CBO5; 

- CQO; 

- Azoto Amoniacal; 

- Fósforo Total 

- Hidrocarbonetos totais. 

iii) Critérios de avaliação: 

Os critérios de avaliação serão os constantes no ANEXO XXI do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de 
Agosto, salvo ocorrendo publicação mais recente de decretos reguladores que substituam os 
anteriores. 

iv) Métodos de Análise: 

Os métodos de análise a empregar na avaliação dos parâmetros a monitorizar, referidos em ii), 
são os constantes do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. 

IX.3.3. Hidrogeologia 

Para o fator ambiental Hidrogeologia (Hg), será uma boa medida, a garantia de que os 
impactes, que possam afetar este fator ambiental durante a construção do loteamento industrial e 
após a sua entrada em funcionamento, sejam efetivamente bem controlados. Deste modo, 
relativamente ao fator ambiental em análise sugere-se a adoção de um plano de monitorização que 
contemple as seguintes medidas: 

i) Pontos de amostragem: 

Os pontos de amostragem devem corresponder a poços e/ou furos que coincidam com os locais 
de saída das águas de escorrência que drenam a área, ou seja, para jusante da área considerando 
as principais direções do fluxo subterrâneo. Devem ser escolhidos pontos de água, constantes do 
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inventário hidrogeológico, que correspondam a estes requisitos. Estes pontos devem, ainda, ser 
escolhidos de acordo com a sua localização, quer no interior da área do empreendimento quer na 
sua envolvente imediata e de modo a ficarem distribuídos equitativamente. Para o 
acompanhamento do estado do aquífero deverão ser monitorizados os seguintes pontos: 

- PA-11; 
- PA-18; 
- PA-23; 

A localização dos pontos selecionados para integrarem o Plano de Monitorização encontra-se 
identificada na Figura III.20. A identificação e caracterização desses mesmos pontos pode ser 
consultada no Anexo II - Estudo Hidrogeológico do Volume de Anexos Técnicos. 

ii) Frequência da Amostragem e Parâmetros a Monitorizar: 

Na fase de construção propõe-se a realização de campanhas trimestrais em pontos de medição 
definidos de acordo com os requisitos atrás apresentados, a realizar aproximadamente nos meses 
de Setembro, Dezembro; Março e Junho, cobrindo, desta forma, os momentos mais significativos 
do ano hidrológico. 

Na fase de funcionamento propõe-se a realização de campanhas semestrais nos 2 primeiros 
anos de exploração, a realizar nos meses de Março e Setembro.  

Os parâmetros a monitorizar serão: 

- Os concordantes com o controlo de rotina 1 e controlo de rotina 2, definidas no Anexo II do 
Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto; 

-  Nível freático (quando aplicável); 
- Caudal (quando aplicável); 
- Temperatura da água; 
- Sólidos suspensos totais; 
- Para uma melhor caracterização, na campanha de monitorização de Setembro, deverão 

ainda ser monitorizados os seguintes parâmetros: 

- Cloretos; 

 - Sulfatos; 

 - Hidrogenocarbonatos; 

 - Catião Cálcio; 

 - Catião Magnésio; 

 - Catião Potássio; 

 - Catião Sódio. 

Poderá, ainda, ser realizada uma análise não periódica sempre que ocorram variações bruscas e 
acentuadas, no valor dos parâmetros analisados. A análise deverá ser decidida consoante o caso, 
de modo a despistar as causas prováveis das alterações verificadas. 

iii) Critérios de avaliação: 

Os critérios de avaliação serão os constantes no Anexo II do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de 
Agosto, salvo ocorrendo publicação mais recente de decretos reguladores que substituam os 
anteriores. 
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iv) Métodos de Análise: 

Os métodos de análise a empregar na avaliação dos parâmetros a monitorizar, referidos em ii), 
são os constantes no Anexo IV do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto. 

IX.3.4. Património Arqueológico e Arquitetónico 

i) Objetivos 

A monitorização das operações de loteamento do “PNES” reveste-se de um carácter paliativo, 
pelo que se propõe, ao nível dos impactes cumulativos, a realização de sondagens arqueológicas de 
diagnóstico, que visam aclarar os conhecimentos acerca de uma Zona de Potencial Arqueológico 
(ZPA Barreiros-Real), a realizar no caso de se verificar a concretização de ocupação da Área 
Sobrante. 

No caso de serem detetados vestígios arqueológicos preservados no subsolo, embora grande 
parte da superfície do terreno esteja francamente adulterada, dever-se-á proceder a adoção de 
outras medidas complementares que não integram o presente estudo.  

Paralelamente, no que afeta o presente projecto de loteamento empresarial propõe-se 
essencialmente a realização de prospeção arqueológica após a desmatação das áreas em que a 
visibilidade não possibilitou a sua realização, assim como nas zonas que nas quais não existiam 
acessos. 

ii) Metodologia 

Os trabalhos arqueológicos propostos deverão comportar a seguinte metodologia: 

 A realização de prospeção (extensiva, intensiva, seletiva e de cobertura total) sobre a área 
afetada pelo projecto. A inspeção de todos os terrenos escavados, bem como dos cortes 
estratigráficos que fiquem a descoberto. 

 A realização de sondagens de diagnóstico que terão por objetivo proceder a uma melhor 
caracterização do local (ZPA Barreiros-Real), no sentido de registar: 

- Estratigrafia (carácter natural e/ou antrópica); 

- Ocorrência de materiais e/ ou estruturas arqueológicas. 

Na eventualidade de serem identificados vestígios arqueológicos, dever-se-á proceder a uma 
interrupção pontual da obra, a fim de dar comunicação imediata ao IGESPAR I. P. para avaliação 
das medidas subsequentes, conforme o estabelecido e mediante a legislação patrimonial em vigor, 
e, de analisar e registar os contextos aparecidos.  

No que concerne as técnicas e métodos de análise ou registo de dados propomos que a 
estratigrafia seja registada com recurso a registo fotográfico e gráfico, à escala 1:20 ou outra que 
se justifique, devendo ser descrita, analisada e esquematizada em matriz de Harris ou similar. Por 
fim, as estruturas e/ou materiais arqueológicos, a ocorrerem, deverão ser alvo de registo gráfico e 
fotográfico. 

iii) Periocidade 

A monitorização dos trabalhos deverá ser efetuada, previamente, a quaisquer acções 
construtivas sobre as áreas onde o terreno ainda se encontra preservado, isto é, onde é possível 
verificar a existência de vegetação e camadas vegetais.  
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Salvo o aparecimento de alguma ocorrência patrimonial, a qual prevê entrega imediata de 
relatório ou comunicação escrita com avaliação preliminar, prevê-se apenas a produção de um 
relatório final, com entrega ao IGESPAR I. P. e ao Dono de Obra, até 15 (quinze) dias após a 
conclusão de todos os trabalhos previstos. 

A eventual revisão do programa de monitorização só ocorrerá no caso de uma ocorrência 
patrimonial, cuja importância e valor deverá ser avaliada em função dos seguintes critérios: 
antiguidade, raridade, importância, monumentalidade, potencial de informação científica, potencial 
de exploração pedagógica ou turística. 

IX.3.5. Qualidade do Ar 

Deverá ser efetuada uma monitorização da qualidade do ar de acordo com o seguinte Plano de 
Monitorização: 

i) Parâmetros a monitorizar 

O parâmetro a monitorizar será o NO2 e assim como a caracterização meteorológica para o 
período de medição.  

Deve ser apresentado o n.º de veículos pesados que acederam pela Portaria Nascente ao PNES, 
por cada rodovia de acesso, durante o período de medição. 

ii) Locais e frequência 

Devem ser monitorizados os recetores sensíveis localizados na berma das rodovias utilizadas 
nas rotas de acesso à Portaria Nascente do PNES: rua Conselheiro Costa Aroso, rua Adelino Amaro 
da Costa e via paralela à A41/IC24. Devem ser selecionados os recetores sensíveis mais expostos, 
isto é, os mais próximos da rodovia. 

Deve ser efetuada uma campanha com a duração de 1 semana. A campanha deve ser efetuada 
após a análise da rotas dos veículos pesados que acedem pela Portaria Nascente ao PNES. 

iii) Técnicas e métodos de análise e equipamentos 

A amostragem passiva com recurso tubos difusores.  

iv) Relação entre fatores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores do 
funcionamento do projeto: 

O tráfego de veículos pesados é responsável por emissões elevadas de NO2 para a atmosfera 
afetando dessa forma a qualidade do ar na proximidade das rodovias. 

v) Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do 
programa de monitorização 

Deverá ser entregue à Autoridade de AIA o relatório de monitorização após a campanha de 
monitorização.  

A frequência das campanhas de monitorização subsequentes, deve ser condicionada aos 
resultados obtidos na primeira monitorização. Assim, se as medições de NO2 indicarem a 
ultrapassagem do valor limite anual para proteção da saúde humana (40 µg/m3) deverão ser 
aplicadas medidas de gestão ambiental e deverá ser efetuada uma nova campanha após a 
aplicação das mesmas. 

vi) Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados dos programas 
de monitorização 
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Se as medições de NO2 indicarem a ultrapassagem do valor limite anual para proteção da saúde 
humana (40 µg/m3) deverá ser efetuado um estudo das possíveis rotas dos veículos pesados que 
acedem ao PNES pela Portaria Nascente por forma a selecionar um conjunto de rotas possíveis e 
diversas que diminuam o número de veículos pesados em cada rota por forma a diminuir quer o 
número de recetores sensíveis expostos quer a  exposição de recetores sensíveis aos poluentes 
atmosféricos. 
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X. LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Para o Loteamento em análise, não foram detetadas lacunas de conhecimento relevantes, uma 
vez que o mesmo se encontra implementado no terreno quase na sua totalidade, sendo conhecidas 
as principais interações deste projecto com o ambiente e sócio-economia local. Refira-se a 
incerteza relativamente aos equipamentos e maquinaria a utilizar na construção dos três edifícios 
propostos, bem como da necessidade de mão-de-obra adicional para o funcionamento destas 
novas áreas.  

No que respeita ao fator ambiental qualidade do ar, não foi efetuada uma análise quantitativa 
das emissões de poluentes atmosféricos associados à Fase de Construção pois não se dispõem de 
informação sobre qual a maquinaria a ser utilizada nem as emissões associadas a cada uma das 
máquinas e atividades. Também não existem fatores de emissão, disponíveis na literatura, que 
permitam estimar a emissão de partículas pela erosão provocada pelo vento na superfície da área 
exposta durante a fase de construção.  

No que respeita ao fator ambiental Património Arqueológico e Arquitetónico, o reconhecimento 
no campo da área de afetação e a prospeção efetuada não permitiu uma total identificação dos 
impactes, uma vez que grande parte da área do projecto (superior a 80%) já havia sido afetada 
anteriormente.  

Na envolvente, nomeadamente na área classificada como Área Sobrante apenas se identificou 
uma pequena porção de área que não havia sido significativamente afetada, demarcada ora por 
Visibilidade Mista ora, pela existência de cortes estratigráficos com aproximadamente 5 metros de 
altura, no perímetro exterior do presente projecto de licenciamento.  

Contudo, atendendo a ausência de parâmetros de segurança quanto à sua acessibilidade, não 
foi possível uma leitura clara dos solos, conforme se verifica na carta de visibilidades apresentada 
em anexo, correspondendo à área demarcada como “Terreno com forte Inclinação”. 

Má

Mista

Média

Boa

Solo Urbano

Aterro/Escavação

Área Vedada  

Figura X.1 – Condições de visibilidade dos solos (%) 

Embora tenha sido realizada prospeção sistemática sobre a área de implantação do projecto, 
bem como sobre as áreas adjacentes, considera-se inconclusivo qual o impacte provocado pelo 
projecto, preconizado por acções de escavação e de desaterro, sobre possíveis vestígios 
arqueológicos procedentes da movimentação de terras.  
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VISIBILIDADE MÁ 

 

VISIBILIDADE MISTA 

SOLO URBANO 

ATERRO/ESCAVAÇÃO 

Figura X.2 - Caracterização da Visibilidade dos Solos 
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XI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após o desenvolvimento deste trabalho, apresenta-se as principais conclusões, resultantes do 
estudo efetuado. 

O PNES, constitui um empreendimento existente, cujo processo de licenciamento se pretende 
concluir, promovendo para isso o estudo de impacte ambiental legalmente exigido. 

Neste contexto não existem, para o Projecto em questão, alternativas de localização, 
considerando que o mesmo se encontra devidamente enquadrado pelo PDM em vigor e articulado 
com a envolvente. 

Dos impactes analisados, destaca-se a elevada relevância dos impactes positivos da área ao 
nível da sócio-economia local e regional, empregando cerca de 2000 pessoas. 

Ao nível dos impactes negativos, destacam-se, fundamentalmente, os decorrentes do elevado 
tráfego de veículos pesados gerado pelo loteamento que induzem a emissão de ruído e poluentes 
atmosféricos. 

Da análise dos impactes acústicos efetuada, e tendo em conta a reduzida ocupação humana nos 
limites do PNES, estes impactes podem também ser considerados pouco significativos, quer 
durante a construção do empreendimento, quer na fase de exploração deste. Estes impactes 
acústicos terão carácter permanente e serão reversíveis se minimizados através de medidas 
adequadas. 

O tráfego associado ao PNES implica emissões de poluentes atmosféricos. No entanto o 
acréscimo de tráfego associado às novas construções, embora implique um acréscimo nas 
concentrações de NO2 e PM10, previsto por modelação junto dos recetores sensíveis mais 
próximos, este acréscimo prevê-se reduzido.  

Assim, prevê-se um impacte das atividades associadas ao funcionamento dos novos edifícios, na 
qualidade do ar da sua área de implantação, pouco significativo. 

Em jeito de balanço final, considera-se que os impactes ambientais negativos identificados não 
assumem uma significância suficiente para que o projecto de licenciamento do Loteamento 
Industrial do Parque de Negócios de Empresas Sonae possa ser inviabilizado face ao potencial de 
desenvolvimento sócio-económico inerente ao mesmo.  

Relativamente aos impactes cumulativos, na situação de consideração do Projeto em análise 
conjuntamente com os restantes estruturas e projetos existentes e previstos, concluiu-se que 
apesar de se prever um aumento do tráfego e do ruído, os impactes negativos resultantes não se 
preveem significativos sobre a sócio-economia e ambiente, sendo expectável que induzam 
impactes positivos resultantes de um maior dinamismo económico associado à área. 
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