
 
 

 

 

Alma Vida S.A. 
 

 

 

 

 

Relatório de Conformidade Ambiental 
do Projeto de Execução (RECAPE) 

do conjunto comercial 
Alma Plaza Lifestyle Center 

 

Infraestruturas Exteriores 

 

 

 

 

 
Agosto de 2015 

 

 

 

 

 

 

 
ESTUDOS E PROJECTOS DE AMBIENTE E PLANEAMENTO, LDA. 

Rua Conselheiro de Magalhães, n.º 37, 4º Piso, Loja H, 3800-184 Aveiro 
Tel.: 234 426 040 

E-mail: recurso@recurso.com.pt 
www.recurso.com.pt 

RESUMO NÃO TÉCNICO 

mailto:recurso@recurso.com.pt
http://www.recurso.com.pt


 

Alma Vida S.A. ● 04/08/2015 
Resumo Não Técnico do RECAPE  

Infraestruturas exteriores 
i 

 

 

Índice 
 

1. Introdução ................................................................................. 1 

2. Quais são os antecedentes ............................................................ 3 

3. O que é o Projeto de Execução ....................................................... 3 

4. Conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental ....................... 5 

5. Conclusão .................................................................................. 6 

Anexo I - Listagem das medidas de minimização ........................................ 7 
 

 

 

 

 



 

Alma Vida S.A. ● 04/08/2015 
Resumo Não Técnico do RECAPE  

Infraestruturas exteriores 
1 

 

 

1. Introdução 
 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Relatório de 

Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do conjunto comercial 

Alma Plaza Lifestyle Center aplicável à primeira fase do projeto de execução – 

infraestruturas exteriores1. O projeto localiza-se na freguesia de Almancil 

pertencente ao concelho de Loulé (ver Figura 1). 

 

O Resumo Não Técnico resume os aspetos mais importantes do RECAPE e encontra-

se redigido numa linguagem que se pretende acessível à generalidade dos principais 

interessados, de modo a que estes possam participar na Consulta Pública. 

 

O projeto consiste na implementação das infraestruturas exteriores de apoio ao 

funcionamento do conjunto comercial Alma Plaza Life Style Center, designadamente 

a rede viária – arruamentos, infraestruturas hidráulicas e elétricas. 

 

O RECAPE pretende verificar se todos os requisitos impostos pela Declaração de 

Impacte Ambiental são cumpridos no Projeto de Execução, de forma a ser possível 

licenciar o projeto. 

 

O proponente do projeto é a firma Alma Vida S.A., que tem a seguinte morada: Marf 

Sítio do Guelhim, Entreposto E2, Módulo 8, Caixa Postal 2M, 8009-021 Faro. 

 

A entidade licenciadora é a Câmara Municipal de Loulé. 

 

A Autoridade da Avaliação de Impacte Ambiental é a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-Algarve). 

 

O RECAPE foi desenvolvido com o objetivo de responder aos requisitos do Decreto-

Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que obriga a que sempre que o procedimento 

de Avaliação de Impacte Ambiental ocorra em fase de Estudo Prévio seja 

apresentado o Projeto de Execução acompanhado do RECAPE.  

 

O RECAPE foi realizado pela firma Recurso – Estudos e Projectos de Ambiente e 

Planeamento Lda., durante o mês de julho de 2015. 

 

 

                                                
1 Posteriormente será apresentado outro RECAPE para o projeto de execução do edifício e restantes 

estruturas do conjunto comercial. 
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2. Quais são os antecedentes 
 

Numa primeira fase, foi elaborado o Estudo de Impacte Ambiental com o objetivo de 

responder aos requisitos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, tendo os 

trabalhos sido desenvolvidos de janeiro a março de 2014 pela firma Recurso – 

Estudos e Projectos de Ambiente e Planeamento Lda. 

 

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiente incluiu uma avaliação técnica 

por uma Comissão de Avaliação nomeada pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve enquanto Autoridade de Avaliação de Impacte 

Ambiental. Na sequência do parecer da Comissão de Avaliação e tendo em conta o 

relatório da consulta pública, foi emitida a 14 de agosto de 2014, uma Declaração 

de Impacte Ambiental contendo uma decisão favorável condicionada ao 

cumprimento das medidas de minimização e dos planos de monitorização.  

 

 

3. O que é o Projeto de Execução 
 

O projeto em análise diz respeito às infraestruturas exteriores de suporte à 

construção e funcionamento do conjunto comercial Alma Plaza Lifestyle Center e 

respetivas ligações a partir da Estrada Nacional n.º 125.  

 

Estas infraestruturas consistem em: 

‐ Arruamentos novos e remodelação dos existentes, por forma a garantir as 

condições de circulação e segurança (ver Figura 2). 

‐ Rede de abastecimento de água, que consiste na ligação com a rede existente 

pertencente à Câmara Municipal de Loulé. 

‐ Rede de drenagem das águas residuais, estando prevista a construção do troço na 

nova via junto ao kartódromo, que substituirá parte do atual caminho das 

Pereiras e entroncará com a Estrada das Escanxinas, garantindo assim a 

continuidade da rede. Está também previsto o prolongamento da rede existente 

na Av. 5 de Outubro, de modo a permitir a futura ligação do ramal proveniente 

do conjunto comercial Alma Plaza Lifestyle Center. 

‐ Rede de drenagem das águas pluviais, que garante a drenagem das águas 

recolhidas nos arruamentos exteriores e a sua rejeição na linha de água mais 

próxima. 

‐ Infraestruturas elétricas, alteração das redes existentes que atualmente 

atravessam o terreno, por forma a garantir o abastecimento futuro. 
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Figura 2 – Esquema dos arruamentos previstos na envolvente do conjunto comercial. 
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4. Conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental 
 

O projeto de execução das infraestruturas exteriores foi desenvolvido por forma a 

dar cumprimento aos regimes legais das várias condicionantes e restrições de 

utilidade pública identificadas, nomeadamente as descritas no Parecer da Comissão 

de Avaliação. 

 

Algumas das condicionantes estabelecidas pela Declaração de Impacte Ambiental só 

poderão ser verificadas aquando da apresentação da conformidade do projeto de 

execução do edifício do conjunto comercial1, uma vez que a sua concretização está 

dependente deste projeto, nomeadamente: 

‐ as bacias de retenção, que são uma medida de minimização associada aos 

impactes causados pelo aumento da impermeabilização devido à construção do 

conjunto comercial. 

‐ o projeto de acústica do edifício do conjunto comercial. 

‐ o projeto de integração paisagística, uma vez que os espaços verdes a criar irão 

incidir sobre a área afeta ao conjunto comercial. 

 

Relativamente às restantes condicionantes, refere-se que foi licenciado pelo 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas o abate de sobreiros existentes 

no terreno do proponente. 

 

O projeto de execução das vias prevê na pavimentação a utilização de uma camada 

de desgaste de características absorventes para minimizar a emissão de ruído. 

 

A Declaração de Impacte Ambiental apresenta ainda um conjunto de medidas de 

minimização a incluir no projeto de execução e respetivo caderno de encargos, ou a 

concretizar nas fases de construção e funcionamento. Por forma a assegurar a 

conformidade ambiental, o projeto de execução preconiza várias medidas de 

redução dos efeitos ambientais a implementar nas fases de construção e 

funcionamento. No Anexo I enumeram-se as medidas de minimização com a 

indicação da sua referência no projeto. 

 

No RECAPE é ainda apresentado o Plano de Gestão Ambiental da Obra, que fará 

parte integrante dos documentos da empreitada onde se encontram definidas as 

medidas de minimização para a fase de construção. As recomendações para a fase 

prévia à obra foram integradas no Plano de Gestão Ambiental da Obra. Os Planos de 

Monitorização para os fatores ambientais ambiente sonoro, qualidade do ar e 

resíduos serão apresentados no RECAPE da segunda fase. 
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5. Conclusão 
 

O RECAPE permite concluir que o Projeto de Execução das infraestruturas exteriores 

do conjunto comercial Alma Plaza Lifestyle Center dá cumprimento às 

condicionantes e medidas de minimização impostas pela Declaração de Impacte 

Ambiental. 

 

Na sequência da avaliação de impactes para o projeto de execução das 

infraestruturas exteriores são introduzidas as seguintes medidas de minimização 

para a fase de construção: 

1. O estaleiro associado à obra das infraestruturas externas deve localizar-se de 

preferência junto ao estaleiro associado à construção do conjunto comercial, 

mesmo que estas obras sejam executadas por empresas distintas. 

2. O intervalo de tempo entre a fase de construção das infraestruturas externas e a 

fase de construção do conjunto comercial deverá ser o mais reduzido possível de 

modo a que os impactes decorrentes da obra sejam minimizados. 

3. Deverá ser solicitada à Agência Portuguesa do Ambiente a autorização para 

descarga no domínio hídrico, decorrente da implantação da rede de drenagem 

de águas pluviais. 
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Anexo I – Listagem das medidas de minimização 
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MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO 

Medidas de minimização Verificação da conformidade com a DIA Demonstração da conformidade com a DIA 

Planeamento dos Trabalhos   

FC.1. A calendarização da obra deverá ser feita de modo a 

evitar que as principais ações de movimentação de terras 

decorram na época com maior probabilidade de ocorrência 

de precipitação, e assim evitar os fenómenos erosivos e de 

instabilidade dos taludes.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

Esta medida será implementada pelo Dono de Obra aquando da 

definição do início da empreitada de construção, ou seja, logo 

que tenha obtido todas as licenças. 

FC.2. A área afeta á obra e ao estaleiro deverão ser 

vedadas. 

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 5 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.3. Evitar sempre que possível a obstrução dos percursos 

preferenciais de escoamento superficial das águas, devendo 

por isso ser garantida a sua correta limpeza. 

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 6 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.4. As atividades de obra deverão ser executadas, sempre 

que possível, dentro do perímetro do estaleiro de obras, de 

forma a reduzir a exposição visual.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do acompanhamento 

Ambiental (Medida 7 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.5. O empreiteiro deverá fazer prova da certificação da 

classe de nível da potência sonora emitida por toda a 

maquinaria afeta à obra.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 8 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.6. Selecionar sempre que possível técnicas e processos 

construtivos que gerem menos ruído.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 9 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 
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MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO 

Medidas de minimização Verificação da conformidade com a DIA Demonstração da conformidade com a DIA 

FC.7. Definir um horário de trabalho adequado, com a 

limitação da execução ou da frequência de atividades de 

construção que gerem elevado ruído apenas ao período 

diurno (das 08h00 às 20h00) e dias úteis, e tendo em 

atenção o estabelecido no artigo 14° do Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de janeiro.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 10 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

Desmatação/Movimentos de terras    

FC.8. As ações de desmatação, limpeza e decapagem dos 

solos devem ser limitadas às zonas estritamente 

indispensáveis para a execução da obra.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 11 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.9. Caso ocorram períodos de elevada pluviosidade, 

durante a execução dos movimentos de terra, devem ser 

tornadas as devidas precauções para assegurar a 

estabilidade dos taludes e evitar o deslizamento de 

materiais.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 12 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.10. Sempre que possível, utilizar os materiais 

provenientes das escavações como material de aterro, de 

modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a 

transportar para fora da área do projeto).  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 13 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.11. Se forem necessárias terras de empréstimo, estas 

não devem ser provenientes de áreas condicionadas ou de 

áreas sensíveis.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 15 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 
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MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO 

Medidas de minimização Verificação da conformidade com a DIA Demonstração da conformidade com a DIA 

FC.12. Caso haja necessidade de levar terras sobrantes a 

depósito, a seleção das zonas de depósito deve excluir 

áreas condicionadas e áreas sensíveis.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medidas 14 e 16 do Plano de Gestão Ambiental da 

Obra). 

FC.13. Os taludes finais deverão adotar inclinações que 

garantam a sua estabilidade e facilitem o recobrimento 

vegetal.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 17 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.14. Antes do início de qualquer trabalho, deverá ser 

demarcada a área do terreno a intervencionar, através da 

implantação de estacas pintadas, que sejam bem visíveis, 

permitindo a definição de uma área de trabalho o menor 

possível, a fim de evitar danos nos terrenos circundantes e 

limitar a circulação de maquinada pesada sobre os solos, e 

assim evitar a sua compactação.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 18 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.15. Acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos 

de obra que impliquem Intervenção ao nível do 

solo/subsolo, bem como das fases de intervenção 

antecedentes ti/ou coincidentes com a desmatação e 

limpeza de coberto vegetal. Se durante o acompanhamento 

ocorrerem vestígios arqueológicos ou se verifique a 

presença de cavidades cársicas, deverá a Tutela ser 

imediatamente informada e poderão ter que ser adotadas 

medidas adicionais de salvaguarda.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 19 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 
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MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO 

Medidas de minimização Verificação da conformidade com a DIA Demonstração da conformidade com a DIA 

FC.16. No sentido de perceber se o conjunto familiar rural 

se trata efetivamente de uma pequena quinta, preconiza-se 

o seu registo fotográfico e a elaboração de uma pequena 

memória descritiva, antes dos trabalhos de demolição dos 

edifícios, que deve ser integrada no relatório final dos 

trabalhos de acompanhamento arqueológico.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 20 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.17. Antes dos trabalhos de movimentação de terras 

deverá proceder-se à decapagem da terra viva e ao seu 

armazenamento em pargas, para posterior reutilização nos 

espaços verdes. De modo a que seja possível a reutilização 

deste solo para os espaços verdes, o seu armazenamento 

dever-se-á efetuar em locais devidamente assinalados e de 

modo a evitar a ocorrência de fenómenos erosivos. O 

armazenamento deve ser efetuado em pargas com altura 

máxima de 3 m, protegidas com vedação própria.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 21 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.18. Deve ser efetuada a rega dos acessos não 

pavimentados, nomeadamente nos dias quentes e secos, 

para minimizar a emissão de partículas associada á 

circulação de veículos pesados na área de Implantação do 

projeto.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 22 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.19. Deverá ser garantida a limpeza regular dos acessos à 

obra.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 23 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 



 

Alma Vida S.A. ● 04/08/2015 
RECAPE do conjunto comercial Alma Plaza Lifestyle Center 

Infraestruturas exteriores 
12 

 

MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO 

Medidas de minimização Verificação da conformidade com a DIA Demonstração da conformidade com a DIA 

FC.20. Nos taludes deverão ser adotadas inclinações que 

garantam a sua estabilidade e que, deste modo, facilitem o 

seu recobrimento vegetal.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 24 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes   

FC.21. 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.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 25 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.22. Prever, no estaleiro, uma zona impermeável para a 

instalação e manipulação de combustíveis, óleos ou outras 

substâncias químicas.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 26 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.23. Deverá ser assegurado o transporte de materiais do 

tipo particulado em veículos adequados, com a carga 

coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 27 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.24. Assegurar o destino final adequado para os efluentes 

domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a 

legislação em vigor, através da ligação ao sistema municipal 

ou, alternativamente, através da recolha em tanques ou 

fossas estanques e posteriormente encaminhados para 

tratamento.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 28 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.25. Interditar a rejeição nos solos de qualquer tipo de 

efluente produzido na obra.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 29 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 
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MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO 

Medidas de minimização Verificação da conformidade com a DIA Demonstração da conformidade com a DIA 

FC.26. Procederá manutenção e revisão periódica de todas 

as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as 

normais condições de funcionamento e assegurar a 

minimização dos riscos de contaminação dos solos e das 

águas.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 30 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.27. Definir e implementar um Plano de Gestão de 

Resíduos, considerando 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 a identificação dos destinos finais mais adequados para os 

diferentes fluxos de resíduos.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 31 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.28. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes da 

remoção da vegetação devem ser removidos e devidamente 

encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua 

valorização.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 32 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.29. Deverá ser mantido um registo atualizado das 

quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos 

finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 33 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.30. Assegurar 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.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 34 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 
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MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO 

Medidas de minimização Verificação da conformidade com a DIA Demonstração da conformidade com a DIA 

FC.31. Os resíduos produzidos nas áreas sociais e 

equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em 

contentores especificamente destinados para o efeito, 

devendo ser promovida a separação na origem das frações 

recicláveis e posterior envio para reciclagem.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 35 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.32. Proibir as queimas a céu aberto de qualquer tipo de 

material.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 36 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.33. Deverá ser proibida a deposição de resíduos 

lixiviáveis a céu aberto, de forma a evitar o arrastamento 

pelas águas pluviais de substâncias nocivas ao ambiente.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 37 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.34. Sempre que ocorra um derrame de produtos 

químicos no solo deve proceder-se á recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxilie de um produto 

absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio 

para destino final ou recolha por operador licenciado.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 38 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

Recuperação das áreas intervencionadas    

FC.35. Os terrenos deverão ser alvo de escarificação, de 

forma a assegurar, tanto quanto possível, o 

restabelecimento das condições naturais de infiltração.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 39 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 

FC.36. Deverá ser efetuada a limpeza e recuperação 

paisagística em toda a área intervencionada.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

A implementação desta medida será verificada pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e os resultados serão 

reportados nos relatórios periódicos do Acompanhamento 

Ambiental (Medida 40 do Plano de Gestão Ambiental da Obra). 
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MEDIDAS PARA A FASE DE FUNCIONAMENTO 

Medidas de minimização Verificação da conformidade com a DIA Demonstração da conformidade com a DIA 

FE.1. Deverá ser garantida a limpeza das zonas 

preferenciais do escoamento, com principal incidência nas 

áreas das bacias de dissipação e de retenção. Para tal, 

deverá ser realizada uma visita a estes locais sempre que 

ocorrer precipitação intensa, de modo a proceder à limpeza 

imediata de qualquer obstáculo ao escoamento.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto

 

FE.2. Deverá ser garantida a correta gestão dos espaços 

verdes criados.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

 

FE.3. Garantir a fitossanidade e a vitalidade dos 

povoamentos de sobreiro e de azinheira na área do projeto 

de compensação florestal.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

 

FE.4. Implementar medidas específicas para minimizar a 

produção de resíduos. 

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

 

FE.5. Garantir a adequação dos meios de deposição 

temporária de resíduos as quantidades e tipo de resíduos 

produzidos.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

 

FE.6. Proceder regularmente ao envio para destino 

autorizado dos resíduos produzidos, por forma a não ser 

ultrapassada a capacidade local de armazenamento 

temporário.  

 Conforme 

 Não conforme 

 Não aplicável 

 Não verificável nesta fase do projeto 

 

 


