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1. INTRODUÇÃO 

O Projecto e Estudo de Impacte Ambiental (EIA) mencionados em epígrafe foram remetidos pela 

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDR-N), que se constituiu como Autoridade de AIA, de acordo com o  

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção e republicação produzidas pelo Decreto-Lei nº 

197/2005, de 8 de Novembro. A referida documentação deu entrada na CCDR-N a 29 de Maio de 

2007, sendo esta a data de referência para o início da instrução do procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA).  

Tendo em conta o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei citado, a Autoridade de AIA, que preside à 

Comissão de Avaliação (CA), convocou ainda os seguintes organismos para a Comissão: 

- Instituto da Água (INAG); 

- Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR); 

- Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR). 

O IPPAR foi convocado na eventualidade de se verificar o disposto na alínea d) do artigo 9º 

mencionado. Contudo, até à data, o IPPAR não deu resposta à solicitação de nomeação, pelo que não 

está representado na CA. O IGESPAR está representado pela Dra. Gertrudes Branco, da Extensão de 

Viseu. O INAG, por não serem identificados impactes significativos sobre os recursos hídricos, não 

nomeou nenhum técnico para sua representação na CA. 

A CCDR-N está representada na CA, para além da Arqt. Pais. Alexandra Duborjal Cabral, que preside à 

Comissão, pelos Eng. Guedes Marques, Eng. Isabel Vasconcelos, Eng. Isabel Tavares, Dr. Pedro Moura, 

Eng. Pimenta Machado, Eng. Maria João Pessoa e Dra. Emiliana Queirós. 

Dando cumprimento ao disposto na alínea e) do ponto 5 do Artigo 9º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 

de Maio, com a redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, o presente 

documento traduz a informação recolhida pela CA e que pretende avaliar se o EIA cumpre os requisitos 

estabelecidos no Anexo III do diploma citado, bem como o estipulado nos Anexo II e III da Portaria n.º 

330/2001, de 2 de Abril. 

Aquando da nomeação da CA foi definido como prazo final para o processo de AIA o dia 19 de 

Novembro de 2007. Não tendo havido solicitação de elementos adicionais para efeitos de 

conformidade, não ocorreu suspensão do prazo de AIA, pelo que a data final do procedimento se 

manteve. 
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No âmbito do procedimento, a CA efectuou uma visita ao local no dia 9 de Outubro de 2007, tendo 

sido acompanhada por representantes do proponente.  

A Consulta do Público decorreu entre os dias 14 de Agosto de 2007 e o dia 12 de Setembro de 2007, 

num total de 21 dias úteis de consulta. 

No âmbito da presente avaliação foram solicitados pareceres às seguintes entidades: Câmara Municipal 

de Santa Maria da Feira (CMSMF), Agência Portuguesa de Ambiente (APA), na sua qualidade de 

Autoridade Nacional de Resíduos e VALORCAR. A CMSMF emitiu o parecer solicitado, cuja cópia se 

anexa a este parecer Final. As restantes entidades não emitiram qualquer parecer. 

 

2. ANTECEDENTES E ALTERNATIVAS DO PROJECTO 

O projecto do PERM, Pólo 1, em Pigeiros, foi, anteriormente, sujeito a uma fase de Proposta de 

Definição de Âmbito (PDA).  

A avaliação da PDA teve início em 14 de Junho de 2006 e o prazo final seria o dia 26 de Julho de 2006. 

No dia 25 de Julho de 2006 foi comunicado ao proponente, via ofício, o resultado da avaliação e, em 

simultâneo, à entidade licenciadora da obra, a CMSMF. 

O EIA agora em avaliação cumpriu, na generalidade, o proposto na PDA, dando ainda resposta às 

recomendações e aspectos constantes no Parecer emitido pela CA. Contudo, entre a fase de PDA e a 

fase de EIA, o projecto sofreu alterações, nomeadamente: 

- aumento da área total do PERM, Pólo1, passando de 43 ha para 47 ha em Projecto de Execução; 

- alteração do lay-out de implantação dos lotes.  

Para além do mencionado, a PDA referia que (página 15), numa primeira fase, foi realizado um Estudo 

Prévio de localização de várias alternativas para o projecto, nomeadamente através da formulação do 

Plano Director Intermunicipal de Entre Douro e Vouga (PDIEDV). Nessa análise de alternativas foram 

tidos em conta os seguintes requisitos e condicionantes: 

- condicionantes de ordenamento municipal (PDM); 

- legislação aplicável ao sector; 
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- condições dos locais de implantação (topografia, disponibilidade de área, entre outras); 

- condições de acessibilidade; 

- distribuição espacial dos depósitos de sucata existentes. 

Os locais considerados para a instalação do PERM, Pólo 1, todos no concelho de Santa Maria da Feira, 

foram os seguintes: 

- freguesia de Lourosa; 

- freguesia de Pigeiros; 

- freguesia de Sanfins. 

A PDA indica ainda que, de acordo com o PDIEDV e com a deliberação da AMTSM, a escolha recaiu 

sobre a freguesia de Pigeiros. Este documento refere também que no EIA seriam avançadas as devidas 

justificações para a escolha deste local. 

Analisado o EIA, a CA verificou que nesta fase não foram apresentadas quaisquer justificações para a 

selecção deste local. Acresce referir que, conforme exposições recebidas no âmbito da Consulta Pública 

deste procedimento, cujos resultados surgem detalhados no ponto 5. deste Parecer Final, se verifica que 

há pelo menos uma reclamante, que se designa como proprietária de terrenos rústicos localizados na 

área do projecto, e que não foi auscultada quanto à aquisição dessas propriedades para instalação do 

projecto. 

  

3. JUSTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 

O projecto objecto deste Parecer Final respeita à construção, exploração e desactivação das infra-

estruturas do PERM – Parque Empresarial de Recuperação de Materiais, Pólo 1, Pigeiros. 

O proponente é a Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, e o projecto localizar-se-á nas 

freguesias de Pigeiros e Caldas de S. Jorge, no concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro. 

O projecto consiste na construção e exploração de um parque empresarial devidamente loteado, tendo 

como alvo empresas do ramo da recuperação de materiais provenientes do desmantelamento de 

Veículos em Fim de Vida (VFV), de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (REEE) e de outros 
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resíduos metálicos, ocupando uma área de cerca de 47 ha. O projecto prevê por isso a criação de um 

parque industrial destinado à ocupação por operadores de VFV e outras actividades de reciclagem e 

recuperação de materiais, congregando no mesmo espaço as actividades dos referidos operadores. O 

PERM prevê albergar operadores de VFV que realizem uma ou mais das seguintes operações, conforme 

os materiais em causa: descontaminação, armazenamento provisório, triagem, separação, 

desmantelamento, entre outras. 

De acordo com a informação prestada pelo EIA, a região de Entre Douro e Vouga, constituída pelo 

agrupamento de municípios de Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, S. João da Madeira e 

Vale de Cambra, verifica-se uma elevada concentração de instalações ligadas ao sector de materiais 

metálicos (sucatas de metal e afins), caracterizadas contudo por uma forte dispersão de locais associados 

ao armazenamento de sucatas metálicas. Este sector caracteriza-se pela desorganização quase 

generalizada da actividade, desde a localização, implantação, licenciamento, formação e condições 

técnicas. 

Tendo em conta os dados prestados pelo Relatório Final do PDIEDV, na região de Entre Douro e Vouga 

existem 88 depósitos de sucata identificados, os quais se encontram registados em, nome de 65 

empresários. A maior parte constitui-se como depósitos de pequena dimensão sem condições mínimas 

de permanência da actividade. Das unidades em laboração: 

- 2 são recepção de ferro-velho; 

- 6 são de recepção de automóveis e de ferro-velho; 

- 1 dedica-se à recuperação de gruas usadas e recebe ferro-velho; 

- as restantes estão ligadas ao depósito de VFV e comercialização de peças resultantes do 

desmantelamento. 

Das 88 instalações identificadas, apenas 16 têm protecção periférica, conforme estabelecia o DL nº 

268/98, de 28 de Agosto, revogado pelo DL nº 178/2006, de 5 de Setembro. 

A maioria das áreas de depósito localiza-se ao longo da EN1. A área ocupada por todas as instalações é 

de aproximadamente 270 000 m2, com área coberta de 23 000 m2 e apenas 1 200 m2 de área de 

escritórios. Ainda em termos de áreas de ocupação, pode referir-se que apenas 6 unidades possuem 

área superior a 10 000 m2. 
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O mesmo Relatório conclui que a melhor solução para este agrupamento de municípios seria a 

construção de um PERM, divido em dois pólos empresariais. 

Em termos de projecto de arquitectura, o lay-out proposto pretende integrar as construções, 

arruamentos e acessos de modo a não alterar significativamente o desnível do terreno, e minimizando os 

volumes de terraplanagens. 

A proposta prevê a constituição de 6 sectores para implantação de lotes industriais, tendo sido definida 

uma malha com cerca de 10 m de largura para os lotes, com um mínimo de 20 m de frente e 70 m de 

profundidade. As cérceas previstas para os pavilhões a serem construídos nos lotes poderão variar entre 

os 9 m e os 12 m. 

Os arruamentos terão 9 m de largura, com passeios de 2,25 m de largura e, onde, quando aplicável, 

haverá caldeiras com 1 m de largura. O estacionamento far-se-á perpendicularmente à via, com 3 m de 

largura, ao longo da via, com 2,5 m de largura, e enviesado à via, para pesados, com 5 m de largura. 

A proposta prevê a plantação de árvores de grande porte e arbustos, de modo a constituir cortinas 

vegetais em toda a envolvente do parque, na envolvente de cada sector e na separação dos lotes dentro 

de cada sector. 

Estão previstas áreas destinadas à localização de 3 ecopontos distribuídos pelas áreas do parque. Prevê-

se ainda a execução de equipamentos de utilização colectiva de apoio aos utilizadores do parque, 

nomeadamente um circuito de manutenção, zona de descanso e parque de merendas, e de uma área 

destinada a um bar/restaurante. 

Os quantitativos definidos para o PERM, em termos de ocupação, são os seguintes: 

- área total de intervenção: 474 524 m2; 

- número total de lotes: 120, com áreas de cerca de 2 000 m2; 

- área total dos lotes: 247 080 m2; 

- área de implantação das construções: 169 308 m2; 

- coeficiente de ocupação do solo: 68,5%; 

- área total de estacionamento: 28 399 m2; 
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- área total de arruamentos: 43 895 m2; 

- área total de passeios: 23 384 m2; 

- área destinada a equipamentos: 5 717 m2; 

- área total de zonas verdes não impermeabilizadas: 203 821 m2. 

O volume total de escavações é de 697 000 m3, dos quais 487 900 m3 correspondem a escavação com 

recurso a meios mecânicos e 209 100 m3 a escavação com recurso a explosivos, não se encontrando 

previstas manchas de empréstimo. 

O EIA apenas apresenta os totais relativos ao volume de escavações, não apresentando qualquer 

balanço de terras - não faz qualquer menção aos quantitativos de terras a utilizar para aterros nem dá 

qualquer indicação acerca de eventuais terras sobrantes ou áreas de depósito. 

 

4. APRECIAÇÃO DO PROJECTO 

A CA entende que, com base no EIA, nos pareceres recebidos, nos resultados da Consulta Pública e, 

tendo ainda em conta a visita de reconhecimento ao local de implantação, foi reunida a informação 

necessária para a compreensão e avaliação do Projecto.  

O estudo em apreço encontrava-se devidamente organizado em termos formais e o Resumo Não 

Técnico (RNT) entregue inicialmente foi considerado adequado para servir de base à consulta do 

público. 

No seguimento do descrito no capítulo anterior, e atendendo às características e enquadramento do 

Projecto, destacam-se seguidamente os principais aspectos relativos aos descritores tidos como 

fundamentais. 

 

4.1. Geologia e Geomorfologia 

Para estes descritores o EIA apresenta quer um enquadramento geológico da região onde se insere o 

projecto, quer uma descrição do enquadramento geomorfológico do local de implantação, com base em 
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bibliografia e em levantamentos de campo, como aliás tinha sido proposto no Parecer da CA na fase de 

PDA  (ponto 2.4). 

Em termos geológicos, o EIA revela que a área de estudo se encontra na ZCI, perto do limite com a 

ZOM. Segundo “as cartas geológicas 13-A (Espinho) e 13-B (Castelo de Paiva), a região é dominada pelos 

terrenos do CXG ante-ordovícico e respectivas séries metamórficas derivadas”; salienta-se ainda a larga 

representação de rochas graníticas. 

A área de implantação do projecto localiza-se em terrenos do CXG. A existência de micaxistos, xistos 

luzentes e migmatitos foi confirmada pelos trabalhos de campo. 

De acordo com o EIA, a nordeste do local de implantação existe, a cerca de 5 km, um “afloramento de 

granito porfiróide de grão médio, na zona de Caldas de S. Jorge”. A Este, a cerca de 1 km do local de 

implantação do projecto, com orientação Noroeste – Sueste, existe um filão de quartzo, que atravessa a 

freguesia de Pigeiros. 

“A geologia local encontra-se profundamente influenciada pelo metamorfismo originado pelas intrusões 

magmáticas ocorridas e devido a uma grande influência tectónica.” 

Estruturalmente, “a frágil tectónica da região Noroeste de Portugal é evidenciada pela presença de importantes 

acidentes de cisalhamento tais como os de Porto – Tomar (do tipo direito, activo) e o de Vila Nova de Cerveira – 

Peso da Régua. Estes acidentes são quase paralelos entre si, com uma orientação muito próxima de Nor-

nordeste – Sul-sueste.” Deste modo, “a tectónica presente regionalmente é de relativa importância uma vez 

que a área em estudo se encontra próximo do acidente de cisalhamento Porto – Tomar”, facto que poderá 

justificar a orientação preferencial dos relevos segundo Noroeste-Sudeste. 

Em termos geomorfológicos, o EIA salienta o esboço geomorfológico da área realizado por Chaminé 

(2000), no qual “considerou a existência de quatro classe de relevo (…) altitudes inferiores a 200m; altitudes de 

200 a 600m; altitudes de 600 a 1000m; e altitudes superiores a 1000m”. De acordo com o EIA, a área de 

implantação do projecto localiza-se na classe de relevo 2 (altitudes de 200 a 600m). “As geomorfologias 

mais marcantes presentes nas imediações do local de implantação do Projecto são: Monte Alto a Casal do 

Monte, respectivamente 399 e 378m de altitude e localizados a 4Km (direcção Este) na freguesia de Romariz e 

Serra da Gaeta com 239m de altitude.” A área de implantação do projecto situa-se numa encosta voltada 

para Este, em direcção ao Rio Uíma, a geomorfologia e topografia terão sido fortemente influenciadas 

pela tectónica e pelo levantamento da plataforma. 
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Relativamente aos impactes ambientais do descritor de Geologia, foram destacados dois tipos de 

situações: os impactes gerados nas escavações e movimentações de terras “(influência directa e irreversível 

sobre as formações geológicas)” e os impactes relacionados com os taludes e a sua estabilidade. No que 

respeita ao descritor de Geomorfologia, o impacte ambiental destacado passa pelas operações de 

modelação do terreno.  

Na fase de construção, “o impacte sobre a Geologia é considerado negativo, negligenciável e de ocorrência 

certa, resultando num risco ambiental moderado. Embora não existam condições que permitam minimizar a 

destruição do substrato geológico, o impacte é considerado como Não Significativo.” No que respeita à fase de 

exploração, classificam “o impacte negativo sobre a Geologia como sendo Não Significativo”. Na fase de 

desactivação, embora menos agressiva do que a de construção, são esperados impactes negativos 

considerados Não Significativos. 

No que diz respeito aos impactes sobre a Geomorfologia, a gravidade é considerada negligenciável, de 

ocorrência certa e com um risco ambiental moderado, classificado como Não Significativo, na fase de 

construção. Na fase de exploração o impacte já referido é permanente, não tendo sido identificado 

qualquer outro impacte. Os impactes na fase de desactivação serão semelhantes aos da fase de 

construção devido à nova modelação dos terrenos, pelo que se perspectivam “impactes negativos de 

gravidade negligenciável que se classificam como sendo Não Significativos”.  

No que às medidas de mitigação e de monitorização diz respeito concorda-se, em termos gerais com as 

mesmas, apesar das de monitorização terem um carácter genérico. 

Pelo exposto anteriormente, considera-se que o presente EIA poderá obter um parecer favorável para 

estes descritores, desde que as medidas de mitigação sejam implementadas. 

 

4.2. Resíduos 

Considerações gerais 

O Parque Empresarial de Recuperação de Materiais (PERM), a localizar em Pigeiros, Stª Maria da Feira 

deverá acolher os depósitos de sucata (incluindo os operadores de Veículos em Fim de Vida) localizados 

no território da Associação de Municípios de Terras de Stª Maria, pretendendo ainda atrair actividades 

afins de reciclagem e de recuperação de materiais. As operações a desenvolver serão fundamentalmente 

a descontaminação, o desmantelamento, a triagem e o armazenamento temporário dos materiais. Não é 

referida especificamente a actividade de reciclagem dos resíduos (transformação). 
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No enquadramento legal do projecto, é referida como a Autarquia como entidade licenciadora de 

Parques de Sucata, à luz do estipulado no Decreto-lei 268/98 de 28 de Agosto. Este diploma foi 

revogado pelo Decreto-lei 178/2006 de 5 de Setembro (como aliás é referido no Ponto 1.2 – âmbito e 

Justificação do Projecto da Introdução). Como legislação complementar é referida apenas a relativa a 

Veículos em Fim de Vida, não sendo mencionada a que regula nomeadamente os Óleos Usados, os 

Pneus Usados e os Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico. 

 

Avaliação de Impactes 

1. São identificados os resíduos produzidos durante a fase de construção do projecto e apresentadas as 

medidas de gestão que passam na sua maioria, pela “Recolha e Armazenamento Selectivos”. Não é dito, 

no entanto, como serão implementadas essas medidas. 

2. Na fase de manutenção do projecto são igualmente identificados os resíduos, mas apenas os que 

provêm da manutenção das áreas comuns e os que resultam das operações de desmantelamento de 

Veículos em Fim de Vida. Para estes últimos são sugeridos tipos de tratamento (valorização ou 

eliminação), mas é atribuída a cada produtor a responsabilidade do seu encaminhamento para destino 

adequado. Nada é dito quanto a resíduos provenientes de actividades diferentes das atrás enunciadas. 

3. Na identificação das questões significativas, é apresentada a relevância dos potenciais impactes do 

projecto, sendo consideradas como Muito Relevantes as actividades de terraplanagens e regularização de 

cotas, bem como as que correspondem à fase de desactivação do projecto. No funcionamento do 

Espaço Comercial é considerado Relevante o impacte dos resíduos.  

4. Na caracterização da situação de referência, são consideradas as infraestruturas de gestão de resíduos 

existentes a nível local e regional.  

5. Os impactes serão avaliados, para cada resíduo (e respectivo código LER) relativamente aos meios de 

deposição e o seu envio para as actuais infaestruturas de gestão, locais e regionais. Serão apresentadas 

medidas de minimização relativas a: 

-  meios de deposição temporária dos resíduos; 

-  medidas de gestão de resíduos; 

-  aplicação da legislação nacional de resíduos.   
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6. O Plano de Monitorização a implementar irá descrever os programas a adoptar, não especificando 

ainda os descritores sobre os quais irão incidir esses programas. 

 

Parecer 

Considera-se que, tendo sido correctamente identificadas as fases de produção de resíduos, deverão ser 

detalhados os impactes resultantes da sua gestão no local, nomeadamente no que se refere às formas de 

deposição temporária (distintas para cada fase do projecto).  

Não foi equacionada a hipótese de não existência de infraestruturas regionais ou locais de gestão de 

resíduos, e, por conseguinte, a necessidade do recurso a entidades fora da região.  

O EIA deveria prever um Plano de Gestão dos Resíduos que contemple as três fases do projecto, e 

onde serão abordados, necessariamente, aspectos relativos às formas de deposição e o seu envio para 

entidades devidamente autorizadas para a sua valorização ou eliminação, bem como às acções de 

sensibilização a implementar no decurso do funcionamento das áreas de utilização comum. O Plano 

deveria ainda contemplar a monitorização das acções, nomeadamente quanto às quantidades produzidas 

e o seu envio para valorização, no cumprimento dos princípios de gestão contidos na legislação nacional 

e comunitária em vigor nessa matéria. 

 

4.3. Águas Residuais 

O abastecimento de água à instalação em causa será assegurado através da rede pública. 

De acordo com os elementos constantes neste EIA (pág. 63) “o destino final de todos os efluentes 

produzidos será a rede municipal de Santa Maria da Feira (…). Saliente-se que apenas poderão ser lançados na 

rede pública de drenagem de águas residuais, efluentes com características de águas residuais domésticas, na 

eventualidade de algum futuro utilizador produzir esgotos com características diferentes, terá primeiramente que 

proceder ao respectivo pré-tratamento, após o qual, poderá enviar os efluentes tratados para a rede pública…” 

Assim, deverá ser apresentado documento, emitido pela Indaqua Feira, SA, comprovativo da autorização 

da ligação das águas residuais domésticas e industriais, após pré-tratamento, ao colector público de 

saneamento. 
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A rede de drenagem das águas pluviais será independente da rede de drenagem de águas residuais, e irá 

recolher as águas pluviais dos arruamentos e as caídas nos lotes, que serão conduzidas a linhas de água 

existentes nas proximidades do empreendimento. Refere-se, no entanto, que nas empresas que se irão 

instalar neste parque (desmantelamento de VFV e recuperação de materiais metálicos e sucatas) algumas 

operações são usualmente realizadas em locais ao ar livre e assim passíveis de contaminar as águas 

pluviais que aí ocorrem.  

Deste modo, deverá ser esclarecido se esta situação poderá ocorrer e se está prevista a possibilidade de 

separação das águas pluviais contaminadas e o seu encaminhamento para tratamento e posterior 

descarga no colector público de saneamento.  

Salienta-se que na criação de um futuro Regulamento para as unidades a instalar neste Parque 

Empresarial, deverá constar a obrigatoriedade de instalação de um sistema de pré-tratamento dos 

efluentes líquidos do tipo industrial, incluindo águas pluviais eventualmente contaminadas (caso sejam 

gerados), antes do seu lançamento na rede de saneamento. 

Refere-se, desde já, que não são autorizadas quaisquer utilizações do domínio hídrico, sem estarem 

devidamente legalizadas nos termos do Dec.-Lei n.º 226-A/2007 de 31/5. 

 

4.4. Ordenamento do Território 

Sob o ponto de vista do Ordenamento do Território, considera-se que o processo poderá ter 

seguimento, condicionado à suspensão do PDM da Feira para viabilizar a pretensão do PERM. A 

suspensão do PDM da Feira estará em princípio para breve. 

 

4.5. Paisagem 

A avaliação do descritor não apresenta uma metodologia definida – embora a indique -, nem procede a 

uma análise da caracterização da situação de referência detalhada, apenas tratando estes aspectos de 

forma sucinta, referindo dados relacionados com a morfologia do terreno e uso do solo. É apresentada 

cartografia de análise fisiográfica em anexo ao EIA. 

A análise centrou-se nos aspectos promotores de impactes visuais e na sua aferição. Importa salientar 

que o EIA refere que “Verificou-se que 20% a 30% da área do Projecto é visível a partir da localidade de 
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Arcozelo. Apenas 5% é visível a partir da localidade de Caldas de S. Jorge e 30% a 40% da frente Este do 

projecto é visível a partir do lugar de Pigeiros. A frente sul é visível desde o lugar de Nadais. Já relativamente à 

frente Oeste do Projecto, que se situa entre cerca de 200 m a 500 m da EN1, e da estrada municipal que 

atravessa a área de implantação do Projecto no sentido Oeste-Este existem obviamente impactes visuais 

elevados.” 

Constata-se portanto que, em termos de expansão visual, dada a dimensão da área do projecto e a 

orografia da localização, o projecto provocará impactes visuais negativos considerados médios/altos. 

Decorre ainda da leitura da descrição do projecto, e da análise deste descritor, que a proposta prevê a 

plantação de árvores de grande porte e arbustos, de modo a constituir cortinas vegetais em toda a 

envolvente do parque, na envolvente de cada sector e na separação dos lotes dentro de cada sector, 

como aliás é mencionado no ponto 3 deste Parecer Final. 

Paradoxalmente, não fica patente, nem nos capítulos de descrição do projecto, nem na análise de 

descritores, qual o balanço de terras final, apenas sendo indicado o volume de escavações a efectuar. 

Ora estes dados, considerando o tipo de morfologia que o terreno apresenta, são peças fundamentais 

para as acções de recuperação e integração paisagística do projecto. 

As medidas de minimização apontadas concentram-se na fase de construção, não sendo indicadas 

medidas para as fases de exploração e de desactivação. Não obstante a sua adequação, pelo que acima 

fica descrito, as medidas apontadas são de carácter genérico, sendo por isso necessário que sejam 

acrescidas das indicações seguintes, que deverão ser sujeitas à apreciação desta Autoridade de AIA 

previamente a qualquer acção de construção: 

1. apresentação do balanço de terras previsto, com indicação dos eventuais locais de depósito, se 

aplicável, e respectivas acções de recuperação e integração dessas áreas; 

2. apresentação do Plano de Integração Paisagística (PIP), do qual deverão constar, entre outros, os 

seguintes elementos: 

- planta de implantação geral; 

- planta de plantação e/ou sementeiras; 

- memória descritiva da intervenção; 

- caderno de encargos; 
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- mapa de medições; 

- mapa de orçamentação; 

- cronograma de implementação; 

O PIP deverá ter em linha de conta o tratamento dos taludes a criar; 

3. apresentação de programa base que ditará as regras a serem cumpridas na construção dos pavilhões 

nos lotes e restante intervenção individual (cérceas, cromatismo, materiais a utilizar, etc); 

4. apresentação de alçados e cortes de toda a área do PERM, a escala conveniente, onde seja possível 

visualizar a relação existente entre a instalação e evolução temporal do PIP e da intervenção do PERM 

enquanto infraestruturação e respectivas intervenções nos lotes; 

5. demonstração efectiva da redução dos valores percentuais de visibilidade indicados no EIA, conforme 

a seguir se transcreve: 

“Verificou-se que 20% a 30% da área do Projecto é visível a partir da localidade de Arcozelo. Apenas 

5% é visível a partir da localidade de Caldas de S. Jorge e 30% a 40% da frente Este do projecto é 

visível a partir do lugar de Pigeiros. A frente sul é visível desde o lugar de Nadais. Já relativamente à 

frente Oeste do Projecto, que se situa entre cerca de 200 m a 500 m da EN1, e da estrada municipal 

que atravessa a área de implantação do Projecto no sentido Oeste-Este existem obviamente impactes 

visuais elevados.” 

 

4.6. Sócio-Economia 

A situação de referência constante do EIA revela que em termos demográficos, a população residente 

no concelho apresenta um crescimento contínuo desde 1981, ultrapassando os 130 mil habitantes em 

2001 sendo que a pirâmide etária da população concelhia apresenta uma distribuição considerada 

equilibrada, com predominância da população activa jovem masculina e feminina em idades 

compreendidas entre os 20 e os 44 anos.  

A estrutura económica é dominada pela indústria transformadora com destaque para o sector do 

comércio por grosso e a retalho.  
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Salienta-se o referido no EIA sobre o facto da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira ter em curso 

um pedido de suspensão do actual PDM para a área do PERM, encontrando-se já em fase de revisão de 

uma proposta para o PDM. Importa destacar que para a construção do PERM no local proposto é 

condição necessária a suspensão do PDM para o local de implantação escolhido e/ou a conclusão e 

aprovação da revisão do PDM e consequente classificação da zona proposta como compatível com a 

implantação do PERM (Pág. 12 do RNT). 

Importa ainda realçar o referido no EIA, designadamente, que "Um dos grandes objectivos do PERM 

passa pela relocalização das organizações empresariais dedicadas ao sector de materiais metálicos 

(sucatas de metal e afins) localizadas na área territorial de AMTSM, contribuindo assim para potenciar 

uma maior interacção entre estas organizações". 

Para o descritor são indicados impactes positivos, de âmbito genérico, relacionados com repercussões 

económicas.  

Na fase de construção, são referidos como impactes negativos: 

 - Movimento de veículos, equipamentos e pessoas que vão contribuir para sobrecarga da rede viária 

existente.  

- Operações de modelação do terreno e demais actividades geradoras de poeiras e partículas. 

Todavia, é referida a preocupação ao recurso de mão-de-obra local, considerado impacte positivo e 

pouco significativo. 

Na fase de exploração, são identificados: 

a) Como impactes negativos: 

- O tráfego associado às actividades inerentes a este tipo de empreendimento; 

- Afectação do recurso à Fonte da Lage; 

b) Como Impactes Positivos: 

- Nova centralidade de carácter regional no referente ao negócio associado ao VFV, salientando o facto 

de constituir uma alternativa de localização para novos operadores de VFV. É referido ainda que este 

projecto poderá ser indirectamente responsável pela eliminação de focos poluentes associados a 

operadores já existentes que não apresentam cuidado com a poluição que geram; 
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- Criação de emprego durante o tempo de vida útil do projecto; 

- Possibilita o cumprimento da Directiva 2000/53/CE, de 18 de Setembro de 2000, no referente aos 

valores de reutilização e valorização de VFV, a atingir até 2015. 

As medidas de minimização referidas para o descritor consideram-se adequadas desde que articuladas 

com as propostas no que se refere ao ruído, à geração de poeiras e à circulação rodoviária. 

Atendendo aos impactes identificados, sugerem-se como medidas de minimização adicionais, específicas 

para o descritor sócio-economia: 

- Criação de medidas específicas com vista a garantir o incentivo dos operadores existentes, localizados 

e a laborar na região em estudo, a relocalizarem-se para a área do PERM, no pressuposto do 

cumprimento de um dos "grandes objectivos" identificados no EIA (pág. 6, do RNT); 

- Garantir o devido tratamento e encaminhamento dos lixiviados provenientes da rede de drenagem de 

águas pluviais de modo a evitar a escorrência directa, de águas contaminadas, para as linhas de água 

existentes; 

- Medidas que garantam a preservação do património identificados no estudo, designadamente, as 

Mamoas da Lage, as Pegadinhas da Lage bem como a Fonte da Lage, uma vez que parece constituírem 

elementos patrimoniais com significado para as populações residentes; 

- Indemnizações justas para os donos dos terrenos onde se localizará o PERM bem como de terrenos 

possivelmente afectados pela proximidade ao projecto. 

No que se refere ao descritor sócio-economia, desde que sejam cumpridas as medidas de minimização 

propostas quer no EIA quer neste Parecer Final, nada mais há a acrescentar ao EIA em apreço. 

 

4.7. Património Arqueológico 

Em termos de património arqueológico, considera-se que deverão ser implementadas as seguintes 

medidas de minimização: 

a. Acompanhamento arqueológico, presencial e efectivo, de todas as acções que impliquem 

revolvimento de solos, o qual se deverá iniciar na fase de limpeza de vegetação; 
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b. Alteração do lay-out do Projecto através da não edificação de lotes no local de implantação do penedo 

das Pegadinhas da Lage 1, classificando este local como uma zona de lazer; 

c. Delimitação dos sítios arqueológicos - Mamoa da Lage 1 e 2 e Pegadinhas da Lage 1 e 2 – de forma a 

evitar a sua afectação através da circulação de pessoas e maquinaria. Deverá, igualmente, efectuar-se a 

limpeza manual da vegetação nestes locais; 

d. Levantamento gráfico e fotográfico das gravuras das Pegadinhas da Lage 1 e 2, procedendo-se a uma 

avaliação do potencial cientifico e patrimonial destes locais. 

 

4.8. Plano de Monitorização 

O plano de Monitorização apresentado respeita aos descritores Geologia, Geomorfologia e Solos, Meio 

Hídrico, Hidrologia e Hidrogeologia, Arqueologia e Património, Ambiente Sonoro, Gestão de Resíduos 

e Paisagem. 

No que concerne à paisagem, o Plano de Monitorização indica apenas os aspectos a serem tratados, sem 

contudo detalhar as acções de monitorização a empreender. Assim, previamente a qualquer acção do 

projecto, deverá o proponente apresentar à Autoridade de AIA (AAIA) o respectivo plano de 

monitorização devidamente pormenorizado. 

 

4.9. Pareceres Externos 

Tal como mencionado anteriormente, no âmbito da presente avaliação foram solicitados pareceres às 

seguintes entidades: Câmara Municipal de Santa Maria da Feira (CMSMF), Agência Portuguesa de 

Ambiente (APA), na sua qualidade de Autoridade Nacional de Resíduos e VALORCAR. A CMSMF 

emitiu o parecer solicitado, cuja cópia se anexa a este parecer Final. As restantes entidades não 

emitiram qualquer parecer. 

A leitura integral do referido parecer pode ser efectuada por consulta aos Anexos ao presente parecer, 

destacando-se seguidamente o seu sentido. 

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira no seu parecer informa que, a instalação do PERM vai de 

encontro ao interesse público do concelho, e que a sua construção e manutenção constitui uma 
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acentuada melhoria relativamente à situação actual, manifestando “…o seu total empenho para que o 

PERM venha a ser uma realidade a curto prazo.” 

Informa ainda que em Reunião Extraordinária de 10.09.2007 a CMSMF deliberou favoravelmente a 

pretensão. 

 

5. CONSULTA PÚBLICA 

A Consulta Pública decorreu durante 21 dias úteis, tendo o seu início no dia 14 de Agosto de 2007 e o 

seu final no dia 12 de Setembro de 2007. 

No período da Consulta Pública foi recepcionado um total de 14 exposições por escrito que 

correspondem a manifestações: 

- 10 Contra a implementação, das quais 7 são de carácter individual e 3 correspondem a grupos que no 

conjunto apresentam 436 abaixo-assinados; 

- 4 A favor da implementação, das quais 3 são de carácter individual e 1 corresponde a um grupo com 

614 abaixo-assinados. 

Chama-se a atenção para o facto de as exposições apresentadas por Victor Manuel Martins Guimarães 

Ferreira e Américo Jorge Martins Guimarães Ferreira, Câmara Municipal de Santa Maria da Feira bem 

como o abaixo-assinado remetido por Victor Manuel Barbosa Ferreira de Pinho terem dado entrada 

nesta CCDR a 13 de Setembro. 

 

Manifestações Contra: 

- Associação Ambientalista e Cultural Amigos do Uíma 

Apartado 10 

4509-903 CALDAS DE S. JORGE 

 

- Manuel António Andrade Azevedo 

Rua Sé, 221 
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4509-903 CALDAS DE S. JORGE 

 

- Agostinho Magalhães Santos 

C. Municipal 

4520 STA. MARIA DA FEIRA 

 

- Lea Portela Guimarães Martins 

Largo Almeida Garrett, 4A, 9º 

3880-038 OVAR 

 

- Victor Manuel Martins Guimarães Ferreira 

Rua da piedade, nº 35 

4050-481 PORTO 

 

- Américo Jorge Martins Guimarães Ferreira 

Rua 20, nº 552 - 1º Dto 

4500 ESPINHO 

 

- 1 Abaixo-assinado com 4 assinaturas remetido por: 

Helena Maria Conceição Silva 

Rua da Gandara - Pigeiros 

4505-570 PIGEIROS 

 

- 1 Abaixo-assinado com 7 assinaturas remetido por: 

José Carlos Alves Cardoso 
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Rua da Gandara, nº 470- Pigeiros 

4505-570 PIGEIROS 

 

- 1 Abaixo-assinado com 163 assinaturas remetido por: 

António Alves Cardoso 

Rua da Gandara, nº 595- Pigeiros 

4505-570 PIGEIROS 

 

- 1 Abaixo-assinado com 262 assinaturas remetido por: 

Associação de Moradores de Arcozelo 

Rua do Terreiro, nº 68 

4505-684 CALDAS DE SÃO JORGE 

 

Manifestações a Favor: 

 

- Fernando Ferreira Pinto 

Rua Miradouro, nº 3 

S. João de Ver 

4520-603 STA. MARIA DA FEIRA 

Com referência a 7 familiares 

 

- Junta de Freguesia de Caldas de São Jorge 

Avenida da Igreja, Nº 12 

4505-686 CALDAS DE S. JORGE 
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Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 

Paços do Concelho 

Apartado 135 

4523 SANTA MARIA DA FEIRA 

 

- 1 Abaixo-assinado com 614 assinaturas remetido por: 

Victor Manuel Barbosa Ferreira de Pinho 

Av. da Liberdade, nº 1194 

Boavista 

4525-303 GIÃO 

 

De todas as exposições recebidas, os aspectos negativos mais significativos que foram focados são: 

- ausência de discussão de alternativas de localização; 

- afectação da Quinta da Lage; 

- existência de vestígios rupestres; 

- afectação das águas resultantes da queda pluviométrica; 

- manifestação de ausência de contacto prévio com os proprietários dos terrenos a ocupar pelo PERM. 

De todas as questões colocadas, considera-se que o presente Parecer Final acautelou a sua maioria, 

nomeadamente através das medidas de minimização constantes nas alíneas 4.3, 4.5, 4.6 e 4.7. 

Em relação à ausência de discussão de alternativas de localização, conforme é expresso no capítulo 2 

deste Parecer, a PDA indicava que o EIA apresentaria a argumentação para a escolha deste local, o que 

não se concretizou, considerando-se por tal que a selecção em causa decorreu das análises efectuadas 

no âmbito do PDIEDV. 

Quanto à ausência de contacto prévio com os proprietários dos terrenos a ocupar pelo PERM, é matéria 

que extravasa a competência desta CA, não sendo por isso possível obter uma resposta eficaz. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Após a avaliação do EIA, considera-se que a informação reunida e disponibilizada constitui um suporte 

capaz de apoio à tomada de decisão. 

Assim, face ao exposto ao longo do presente Parecer Final, e tendo em consideração que os impactes 

negativos mais significativos poderão ser minimizados se forem implementadas as adequadas medidas de 

minimização, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projecto do Parque Empresarial de 

Recuperação de Materiais (PERM), Pólo 1, Pigeiros, condicionado ao integral cumprimento das 

Medidas de Minimização elencadas no presente Parecer, às expressas no EIA e aceites pela CA, e às 

demais, consideradas de conveniente implementação no decurso da realização do projecto, bem como à 

apresentação e implementação dos Planos de Monitorização e do Plano de Integração Paisagística. 
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FICHA TÉCNICA 

 

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA AVALIAÇÃO TÉCNICA 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE 

Arqtª. Pais. Alexandra Duborjal Cabral 

Eng. Isabel Vasconcelos 

Eng. Isabel Tavares 

Eng. Guedes Marques 

Eng. Maria João Pessoa 

Dr. Pedro Moura 

Eng.º Pimenta Machado 

Eng. Maria João Pessoa 

Dra. Emiliana Queirós 

Eng. Vitor Monteiro 

 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ARQUEOLOGIA 

Dra. Gertrudes Branco 

 

ENTIDADE PROMOTORA DA CONSULTA DO PÚBLICO 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE 

Eng. Maria João Pessoa 

 

A Presidente da Comissão de Avaliação 

 

(Alexandra Duborjal Cabral) 
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1. Apresentação Geral do Projecto 

 

Os Veículos em Fim de Vida (VFV), dentro da variedade de resíduos metálicos produzidos na União 

Europeia (UE), são uma área prioritária de acção na gestão de resíduos devido ao número crescente de 

veículos colocados no mercado Europeu que, durante o seu ciclo de vida, acabarão por resultar em 

resíduos gerados na UE. Por acréscimo, estes veículos contêm um número de substâncias perigosas que 

podem ter impactes negativos no ambiente e sobre a saúde humana.  

De acordo com um estudo efectuado sobre os benefícios associados à Directiva 2000/53/CE, conhecida 

pela Directiva VFV, transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de Agosto, 

estima-se que na UE a deposição de veículos ligeiros de passageiros e de transporte no fim do seu ciclo 

operacional tenha dado origem em 2005 a ap. 10 milhões de toneladas de material. Estima-se 

igualmente, que este volume de material aumente para ap. 14 milhões de toneladas em 2015. 

Historicamente, os VFV não são convenientemente tratados anteriormente ao seu desmantelamento, 

trituração e reciclagem. Isto significa que uma fracção dos VFV que não foram recuperados foram 

colocados no meio ambiente contendo substâncias perigosas (e.g., óleos e anti-congelantes). O potencial 

destas substâncias em contaminar o solo e as águas subterrâneas, com os subsequentes impactes 

negativos ao nível do ambiente e da saúde humana, levou a UE à introdução de legislação para as 

actividades associadas aos VFV. A Comissão Europeia (CE) estima que a trituração de veículos 

corresponda ap. a 10 % do total de resíduos perigosos gerados na UE. 

Em resposta às crescentes exigências legais, no âmbito dos VFV, foi elaborado o Plano Director 

Intermunicipal Entre Douro e Vouga (PDIEDV) para a área territorial compreendida pelos Municípios 

localizados entre o Douro e Vouga, Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da 

Madeira e Vale de Cambra. O PDIEDV envolveu a caracterização e diagnóstico da situação actual no que 

refere ao sector de materiais metálicos (sucatas e afins), o estabelecimento de cenários de soluções e o 

plano de desenvolvimento das soluções aprovadas. Tendo em atenção a relevância dos parâmetros 

analisados: disponibilidade de áreas, distribuição geográfica dos actuais depósitos de sucatas, topografia e 

acessibilidades, foi proposta a localização de Pigeiros como o local de implantação do Parque 

Empresarial de Recuperação de Materiais (PERM), âmbito do presente EIA.  

 

Âmbito e Justificação do Projecto 
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O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é realizado sobre as actividades de construção, 

exploração e desactivação das infra-estruturas do PERM - Pólo 1 – Pigeiros, daqui em diante referido 

como Projecto.  

O Projecto surge como resposta à forte dispersão de locais associados ao armazenamento de sucatas 

metálicas no território da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria (AMTSM) e à necessidade 

de implementação de uma solução integrada de gestão das sucatas metálicas e actividades associadas. 

De acordo com o Relatório Final do PDIEDV, existem oitenta e oito (88) depósitos de sucata 

identificados na região do Entre Douro e Vouga, os quais se encontram registados em nome de 65 

empresários. A maior parte constitui-se como depósitos de pequena dimensão sem condições mínimas 

de permanência na actividade. Das unidades em laboração, dois (2) são de recepção de ferro-velho, seis 

(6) são de recepção de automóveis e de ferro-velho, um (1) dedica-se à recuperação de gruas usadas e 

recebe ferro-velho, sendo as restantes ligadas ao depósito de VFV e comercialização de peças 

resultantes do desmantelamento.  

Das oitenta e oito (88) instalações identificadas apenas dezasseis (16) têm protecção periférica 

conforme estabelecia o Decreto-Lei n.º 268/98, de 28 de Agosto, revogado pelo Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de Setembro, que publicou o novo Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR). A 

mão-de-obra é quase exclusivamente exercida pelos donos e/ou familiares. Com efeito, apenas estão 

identificadas dez (10) unidades localizadas na região com mais de cinco (5) trabalhadores (PDIEDV, 

2001). 

O Projecto prevê a criação de uma parque industrial destinado, à ocupação por operadores de VFV, e 

outras actividades de reciclagem e recuperação de materiais, que permitirá congregar no mesmo espaço 

as actividades dos referidos operadores, proporcionando melhores condições de trabalho e de 

protecção ambiental. O Projecto prevê albergar operadores de VFV que realizem uma ou mais das 

seguintes operações, conforme os materiais em causa: descontaminação, armazenamento provisório, 

triagem, separação, desmantelamento, entre outras. Acresce ainda o facto de que com a atracção dos 

operadores de VFV para o Projecto, eliminar-se-iam, em teoria, dezenas de focos de potencial poluição 

espalhados um pouco por toda a área de influência da AMTSM. 

O Projecto, uma vez tratar-se de um parque industrial com uma área ≥ 10ha, ap. 47 ha, está sujeito ao 

processo de AIA, de acordo com o n.º 10, alínea a) do anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 

Maio, republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 
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O presente EIA foi realizado tendo em conta o nível de conhecimento subjacente à fase em que se 

encontra o Projecto. 

Sublinha-se que o Projecto agora apresentado difere do inicialmente proposto na Proposta de Definição 

do Âmbito (PDA) (Anexo A.1) do presente EIA, nomeadamente em termos de área total (acréscimo de 

ap. 4 ha), bem como em termos do lay-out de implantação dos lotes. Esta alteração deveu-se à 

adaptação do Projecto à tipologia do terreno, originada por estudos posteriores à apresentação da PDA 

(Anexo A.1). 

 

Objectivos do Projecto 

O Projecto em análise é relativo à construção de um PERM na freguesia de Pigeiros, realizado com os 

seguintes objectivos: 

- Criação de uma área empresarial concebida para o sector da recuperação e reciclagem de materiais; 

- Melhoria e controlo das condições do exercício da actividade de recuperação e comercialização de 

materiais; 

- Relocalização das organizações empresariais dedicadas ao sector localizadas na área territorial da 

AMTSM; 

- Criação de serviços específicos de utilidade colectiva nas áreas da reciclagem e recuperação de 

materiais; 

- Permitir o desenvolvimento de indústrias tecnológicas relacionadas com a recuperação de materiais; 

- Potenciar o desenvolvimento e a criação de novos postos de trabalho. 

 

2. Descrição do Projecto 

 

Arquitectura / modelação 



   Parecer Final da Comissão de Avaliação  

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 464 

Parque Empresarial de Recuperação de Materiais (PERM), Pólo 1 - Pigeiros 

Outubro de 2007 
29/55 

O lay-out proposto pretende integrar as construções previstas para o Parque Empresarial bem como os 

respectivos arruamentos de circulação e acesso, acompanhando o desenvolvimento do terreno, de 

modo a não alterar significativamente o desnível do terreno minimizando os volumes de terraplanagens. 

Assim foram constituídos 6 sectores para implantação de lotes industriais, sendo que cada um desses 

sectores é completamente circundado e delimitado por arruamentos que permitem a circulação quer a 

circulação no interior do parque quer o acesso ao mesmo a partir das vias circundantes. 

Foi definida uma malha com cerca de 10m de largura para os lotes, sendo que os mesmos deverão ter 

um mínimo de 20m de frente, de acordo com o previsto no PDM a definir posteriormente quando da 

comercialização dos mesmos. Os lotes terão uma profundidade de 70m. As cérceas previstas para os 

pavilhões a ser construídos nos lotes poderão variar entre os 9 e os 12 m. 

O estacionamento principal será assegurado dentro de cada lote de acordo com o definido em PDM. 

complementado com as indicações da Portaria n.º 1136/2001. Existirão ainda zonas para estacionamento 

quer de ligeiros, quer de pesados à face dos arruamentos que se desenvolvem e que delimitam o parque 

empresarial. 

O perfil tipo das plataformas de acesso contribui igualmente para o desafogo proposto entre 

construções sendo composto por: 

- Arruamento com 9 m de largura; 

- Passeios com 2,25 m de largura e caldeiras para árvores com 1 m de largura quando aplicável; 

- Estacionamento perpendicular à via com 3 m de largura; 

- Estacionamento ao longo da via com 2,5 m de largura; 

- Estacionamento enviesado, para pesados à via com 5 m de largura. 

Está previsto a execução de zonas verdes que serão vegetalizadas e plantadas de arbustos e árvores de 

grande porte por forma a constituir cortinas vegetais quer em toda a envolvente do parque, quer na 

envolvente de cada sector, quer na separação entre lotes dentro de cada sector. Para este último caso 

será definido em termos de regulamento do parque faixas de área verde obrigatória no interior dos 

lotes, tal como expresso nos desenhos. 

Houve a preocupação de apoiar as empresas na gestão de resíduos havendo áreas destinadas à 

localização de 3 ecopontos distribuídos pelas áreas do parque. 
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Prevê-se também algumas áreas destinadas à execução de equipamentos de utilização colectiva de apoio 

aos utilizadores do parque, como seja um circuito de manutenção a executar na zona da linha de água 

existente e que foi preservada, de uma zona de descanso e parque de merendas e de uma área destinada 

a um Bar/ restaurante. 

Em anexo apresenta-se o quadro discriminado e detalhado de áreas relativas ao loteamento, lote a lote 

e sector a sector. Em termos globais, os principais indicadores e áreas obtidas para o loteamento 

proposto são os seguintes: 

- Área total de intervenção: 474.524 m²; 

- Número total de lotes: 120 lotes com áreas de cerca de 2.000 m2 em média; 

- Área total dos lotes: 247.080 m2; 

- Área de implantação das construções: 169.308 m2; 

- Coeficiente de ocupação do solo: 68,5 %. 

Tabela 0.1: Número de Lugares de estacionamento dentro dos lotes: 

 Dentro dos lotes Fora dos lotes Total 

Ligeiros 840 1.351 2.201 

Pesados 240 72 312 

 

- Área total de estacionamento: 28.399 m2; 

- Área total de arruamentos: 43.895 m2; 

- Área total de passeios: 23.384 m2; 

- Área destinada a equipamentos: 5.717 m2; 

- Área total de zonas verdes não impermeabilizadas: 203.821m2. 

 

Movimento de terras e arruamentos 

Introdução 
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A presente memória descritiva diz respeito ao projecto de Terraplanagens, Arruamentos e Arranjos 

Exteriores do PERM – Pólo 1, nas freguesias de Pigeiros e Caldas de S. Jorge, no concelho de Santa 

Maria da Feira. 

O presente Projecto engloba apenas as infra-estruturas viárias internas do PERM. 

 

Traçado 

Condicionalismos Gerais 

As características geométricas do traçado da directriz e do perfil longitudinal dos diferentes 

arruamentos são condicionadas ao projecto geral de arquitectura. Respeitando-se as cotas de 

implantação das plataformas relativas aos variados lotes, existiu uma preocupação constante na 

minimização do volume de terras a movimentar e inerentemente do impacto paisagístico local. 

 

Estrutura Viária 

O traçado dos arruamentos foi estruturado por forma a assegurar o acesso a cada um dos lotes. 

Perpendicularmente a essas ruas, desenvolver-se-ão outras tantas, que permitirão a criação de malhas 

de circulação à volta dos lotes. 

 

Traçado em Planta e em Perfil  

O traçado em planta dos arruamentos que servirão e envolverão o parque empresarial serão rectos e, 

de uma maneira geral planos ou com pequenos inclinações. 

O perfil transversal tipo destas vias é constituído, em secção corrente por uma faixa de rodagem com 9 

m de largura, ladeada de um ou dos dois lados por baias de estacionamento para ligeiros ou para 

pesados. Após as baias de estacionamento existirão passeios com 1,60 metros de largura e, em algumas 

situações, zonas verdes, tal como expresso nas peças desenhadas – Perfis Tipo. 
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No que diz respeito às inclinações transversais, possuímos na faixa de rodagem uma inclinação de 2,5% 

(em duas águas) para o exterior e nas baias de estacionamento e passeios uma inclinação de 2,0% para a 

via. 

 

Movimento de Terras 

Introdução 

No que respeita a todos os trabalhos de movimentação de terras a efectuar patentes no presente 

projecto, procurou-se causar o mínimo impacto ambiental e paisagístico no local, tentando ao máximo 

estabelecer um equilíbrio entre os volumes de terras de escavação e aterro. 

Os movimentos de terras a realizar, advêm essencialmente da execução das plataformas dos 

arruamentos e lotes, de forma a atingir as cotas de fundo de caixa preestabelecidas para os mesmos. 

 

Escavação 

Nas zonas em que haja necessidade de se proceder à escavação, de forma a se atingir as cotas de fundo 

de caixa, deve ser garantido um grau de compactação de 95 %, segundo o ensaio Proctor Modificado. 

Sob o ponto de vista de equilíbrio de taludes, prevê-se a sua execução com uma geometria que varia de 

1:1,5 (v:h) até um máximo de inclinação de 1:1 (v:h). 

 

Aterro 

Nas zonas em que haja execução de aterros, estes serão feitos com terras que garantam as qualidades 

exigidas nas especificações técnicas. 

Sob o ponto de vista de equilíbrio de taludes, prevê-se a sua execução com uma geometria de 1:1.5 (v:h) 

Esta inclinação deverá, regra geral, garantir condições de estabilidade global e a longo prazo, e permitirá 

o revestimento dos taludes com terra e a fixação de espécies vegetais adequadas, minimizando os riscos 

de ravinamento provocado pela escorrência de água superficial. 
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Pavimentação 

Tipologia dos Pavimentos 

A escolha dos pavimentos a executar deverá garantir as condições de tráfego durante o período de vida 

útil do parque empresarial, minimizando as intervenções de conservação, ao longo desse mesmo 

intervalo de tempo. 

O pavimento a executar nas vias de comunicação existentes no interior do parque empresarial será do 

tipo betuminoso, constituído por uma camada base em material agregado britado de granulometria 

extensa, uma camada de regularização em macadame betuminoso e uma camada de desgaste em betão 

betuminoso. 

As baias de estacionamento terão pavimentos com a mesma estrutura e características do pavimento 

das zonas de circulação. 

Os passeios serão executados em blocos de betão pré-fabricados assentes sobre almofada de areia fina 

sobre uma camada de base em agregado britado de granulometria extensa. 

Os lancis a colocar nos remates das faixas de rodagem, baias de estacionamento, passeios e limites das 

zonas ajardinadas, serão em betão pré-fabricado, assentes sobre fundação de betão. 

Nas zonas a ajardinar será aplicada uma camada de terra vegetal com 0,30 m de espessura. 

 

Sinalização e Segurança Rodoviária 

As vias de comunicação existentes no interior do parque empresarial serão contempladas com a 

sinalização exigida regulamentarmente, com o objectivo de permitir que o trânsito que se venha a 

desenvolver no parque seja feita com a maior segurança. 

A sinalização será de dois tipos, horizontal e vertical. 

No que diz respeito à sinalização horizontal, esta será constituída por linhas de vários tipos pintadas no 

pavimento e por variados sinais também pintados, tais como raias oblíquas, passadeiras, triângulos de 

cedência de prioridade, indicadores de velocidade e de direcção. 
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A sinalização vertical será constituída por dois tipos de sinais, os sinais de código e os sinais do sistema 

informativo. 

Os sinais de código e os sinais informativos serão em chapa de aço galvanizado ou em alumínio, 

reflectorizados e montados em prumos de aço galvanizado. 

 

Electricidade e telecomunicações 

Introdução 

Generalidades 

A presente memória descritiva diz respeito ao projecto das redes eléctricas de média e baixa tensão, de 

iluminação pública e infra-estruturas de telecomunicações para o PERM. 

O presente estudo engloba somente as infra-estruturas e redes internas ao PERM, ficando para uma fase 

mais avançada do estudo o projecto específico relativo à interligação/intervenção com as redes da 

entidade distribuidora de energia eléctrica e das entidades operadoras de telecomunicações. 

O Projecto será composta por um conjunto de lotes destinados à construção de imóveis com diferentes 

funcionalidades, circundados por vias de acesso. 

A acessibilidade a cada lote está garantida por vias de circulação, cuja malha será integrada na rede viária 

pública. Em todas estas vias, a criar para servidão do parque empresarial, serão instaladas as infra-

estruturas e as redes eléctricas e de telecomunicações objecto do presente projecto. 

 

Instalações Eléctricas 

Instalação de um Posto de Seccionamento (PS) destinado à alimentação eléctrica do anel de média 

tensão interno ao Parque Empresarial. Este PS constituirá o ponto de entrega da entidade distribuidora 

de energia. 

Instalação de três Postos de Seccionamento e Transformação (PST), alojados no interior de cabinas do 

tipo pré-fabricadas em betão armado, possuindo acessos directos da via pública. 
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Rede em anel de distribuição de energia em média tensão, incluindo a alimentação dos postos de 

transformação públicos e dos eventuais consumidores em média tensão. 

Redes de distribuição exteriores em Baixa Tensão, incluindo armários de distribuição e respectivos 

cabos de alimentação. 

 

Iluminação exterior pública 

Infra-estruturas de telecomunicações 

Infra-estruturas para posterior enfiamento de cablagem: 

- tubagem; 

- câmaras de visita; 

- caixas tipo C1 (montadas sobre pedestal em betão) para entrega directa no lote. 

 

Ligação à rede telefónica pública existente 

Legislação Aplicável 

As diversas instalações eléctricas serão concebidas de harmonia com o "Regulamento de Segurança de 

Instalações de Utilização de Energia Eléctrica", o "Regulamento de Segurança de Subestações e Postos 

de Transformação e de Recepção e Corte", o "Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de 

Energia Eléctrica em Baixa Tensão". 

A concepção dos Postos de Transformação seguirá o Projecto-Tipo da Direcção Geral de Energia para 

os Postos de Transformação em Cabina Baixa, pelo que as partes omissas ao presente projecto 

obedecerá sempre ao Projecto-Tipo. 

As diversas infra-estruturas de telecomunicações serão concebidas de harmonia com o "Manual ITED". 

 

Rede Eléctrica de Média Tensão 
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Alimentação de Energia em Média Tensão 

A alimentação de energia será previsivelmente efectuada a partir de ramal aéreo de M.T. que transitará 

para subterrâneo e será entregue no posto de seccionamento previsto (PS). O ramal de alimentação 

será efectuado à tensão nominal de 15 kV, a instalar pela entidade distribuidora. 

A partir deste PS estará prevista a instalação de anel MT de interligação aos postos de transformação 

públicos (PST1, PST2 e PST3), por meio de cabos subterrâneos enfiados em tubos enterrados, 

instalados ao longo das vias de circulação pública em vala técnica própria. 

A exploração e manutenção dos Postos de Transformação será da responsabilidade da entidade 

distribuidora de energia.  

 

Postos de Média Tensão 

O equipamento previsto no PS e nos PST será próprio para montagem interior, em cabina pré-fabricada, 

constituído por celas MT do tipo pré-fabricado, em SF6, o para 630 A, 15 kV. 

Em cada PST prevê-se a instalação de um transformador de potência de 630 kVA, de isolamento a óleo, 

do tipo hermético, bem como a instalação do quadro geral de baixa tensão (QGBT), do tipo aberto 

(CA) e equipado com bases fusíveis lineares seccionáveis (triblocos). 

Em cada PST será previsto espaço em reserva para uma segunda unidade de transformação e respectiva 

cela de protecção. 

 

Distribuição de Energia em Média Tensão 

A rede de distribuição de energia em Média Tensão a estabelecer será integrada no anel da rede de 

distribuição pública, proporcionando trânsitos de energia no sentido mais adequado à exploração. 

As respectivas canalizações são estabelecidas de modo enterrado directamente no solo ou enfiadas em 

tubos enterrados no interior de valas técnicas. 
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Estas valas serão abertas ao longo dos passeios e bermas dos arruamentos. Nas zonas de travessia de 

arruamentos, serão deixados tubos em espera para posterior enfiamento de cabos eléctricos, com 

acessibilidade garantida a partir de câmaras de visita. 

Os tubos utilizados nas travessias de arruamentos serão do tipo PEAD corrugado, com diâmetro de 

160mm. 

A rede eléctrica de MT será constituída por 3 cabos monopolares do tipo LXHIOV, de alma condutora 

em alumínio circular, isolamento em polietileno reticulado, écran metálico, bainha exterior em PVC, 

para a tensão nominal de 8,7/15 KV. 

 

Rede Eléctrica de Baixa Tensão 

Generalidades 

Os circuitos de distribuição de energia com origem em cada QGBT, destinam-se a alimentar as redes 

eléctricas exteriores, situadas na área de influência respectiva. 

Assim, estas redes destinar-se-ão a efectuar as seguintes alimentações: 

- Iluminação exterior pública; 

- Armários de distribuição. 

Os diversos circuitos eléctricos serão interceptados por armários eléctricos de distribuição (AD) que 

repartirão a energia em circuitos eléctricos de menor secção até aos pontos de utilização constituídos 

pelos diversos lotes. 

De um modo geral, as canalizações eléctricas seguirão sempre os percursos no interior da vala técnica, 

em espaço a elas destinadas, utilizando-se cabos eléctricos armados enterrados directamente no solo ou 

enfiados em tubos enterrados. 

Nos percursos afastados da vala técnica, em especial nas travessias para os lotes deixar-se-á em espera 

tubos para o posterior enfiamento das cablagens. 

 

Redes Enterradas 



   Parecer Final da Comissão de Avaliação  

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 464 

Parque Empresarial de Recuperação de Materiais (PERM), Pólo 1 - Pigeiros 

Outubro de 2007 
38/55 

Os tubos ou os cabos serão assentes em vala à profundidade mínima de 0,8m, em leito rectificado e 

envolvidos com os produtos da escavação. Estes tubos destinar-se-ão à protecção mecânica dos cabos 

eléctricos nas zonas de travessias. 

Os tubos a aplicar nas presentes redes serão em PEAD corrugado, previstos para suportar o valor 

mínimo de 6 kg/cm2. 

Os cabos eléctricos a utilizar nestas redes serão do tipo LSVAV/LVAV (armados), com bainha exterior 

em cor negra e de secções nominais a dimensionar. 

Todas as redes enterradas levarão rede e fita plástica de cor vermelha para sinalização instalada 20 e 50 

cm acima das tubagens ou cabos. 

 

Armários de Distribuição  

Os armários de distribuição irão ser colocados em zonas públicas que não interfiram com a circulação, 

integrados no ambiente que os rodeia e fixados através de maciços adequados, em betão pré-fabricado. 

Os armários de distribuição serão de invólucro em poliester reforçado, com graus de protecção 

adequados, como definido pelo Guia da DGE; são equipados com um barramento constituído por cinco 

(5) barras em cobre nú, três (3) para as fases, uma para o neutro e uma para a terra. 

Serão equipados com triblocos seccionáveis de corte unipolar em carga, tamanho DIN (400A) e/ou DIN 

00 (125A). 

A alimentação do AD, quer seja efectuada por um ou dois cabos, será sempre ligada a um tribloco 

tamanho DIN2 procedendo-se à sua shuntagem através de facas. 

As ligações dos cabos aos triblocos serão executadas, com terminais de cravação, sendo todos os cabos 

dotados de caixas terminais, em material termoretrátil. 

 

Iluminação Pública 
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A iluminação exterior dos arruamentos e vias a implementar é constituída por aparelhos de iluminação, 

escolhidos em função do local ou zona a tratar e dos requisitos luminotécnicos usuais neste tipo de 

instalação. 

A iluminação de arruamentos é obtida através de luminárias instaladas em colunas metálicas, 

galvanizadas, de fixação em maciço, com altura útil e interdistâncias entre colunas definidas em função 

das soluções luminotécnicas encontradas. 

De um modo geral, nos diversos arruamentos do parque a implantação será unilateral, estabelecida ao 

longo das vias de circulação, utilizando-se luminárias, espaçadas de cerca de 45 m, equipadas com 

lâmpadas de descarga de vapor de sódio de 400 W colocadas em colunas com altura útil de 12 m, com 

braço de 1,25 m de balanço, com inclinação de 5°, obtendo-se: 

- Nível de iluminação de 40 lux com uniformidade de 50 %; 

- Luminância média 2 cd/m² com uniformidade de 47 %. 

 Na rotunda utilizar-se-ão luminárias idênticas às instaladas nos arrumentos, implantando-se as colunas 

na sua periferia. 

No túnel utilizar-se-ão 4 projectores equipados com lâmpadas de descarga de vapor de sódio de 250 W, 

fixos às paredes. 

 

Rede de Terras 

Generalidades 

As presentes redes de distribuição de energia em Baixa Tensão enquadram-se no regime TN, em que o 

neutro é ligado directamente à terra, sendo todas as massas metálicas acessíveis ligadas à terra pelo 

neutro. 

A rede de terras destinada a distribuição de energia, será estabelecida nas proximidades de cada PT 

onde se estabelecerá uma terra única onde irão ligar o ponto neutro do transformador, as massas do PT 

e as massas das instalações de utilização. Distribuídos uniformemente ao longo do percurso do 

condutor PEN instalar-se-ão vários eléctrodos, nomeadamente junto aos armários de distribuição. 

 



   Parecer Final da Comissão de Avaliação  

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 464 

Parque Empresarial de Recuperação de Materiais (PERM), Pólo 1 - Pigeiros 

Outubro de 2007 
40/55 

Eléctrodos de Terra 

Cada eléctrodo de terra será composto por diversos piquets de terra constituídos por varetas de aço 

revestidas a cobre ou chapas onduladas, igualmente revestidas a cobre, nas dimensões regulamentares. 

Os vários piquets de terra deverão ser montados em locais previamente preparados com a adição de 

substâncias condutoras e convenientemente separados entre si. 

Este eléctrodo ficará enterrado verticalmente no solo, em local onde não haja circulação normal de 

pessoas, à profundidade mínima exigida pelo regulamento. 

Deverá ser garantido um baixo valor de resistência de terra, de acordo com as prescrições 

regulamentares para postos de seccionamento e transformação. 

 

Infra-Estruturas de Telecomunicações 

Generalidades 

O presente Parque Empresarial será dotado de uma infra-estrutura de telecomunicações que 

possibilitará a prestação de um conjunto de serviços de comunicações de voz, dados e, eventualmente, 

TV (cabo) aos utilizadores individuais, em função das suas previsíveis necessidades. 

Assim, será previsto um conjunto de canalizações enterradas, estabelecidas ao longo dos arruamentos, 

interligando os diversos lotes e o previsível ponto de entrega das linhas de rede das entidades 

operadoras. 

Estas canalizações serão constituídas por diversos tubos do tipo PEAD corrugado enterrados no 

interior de vala, de utilização exclusiva. 

 

Infra-Estruturas Exteriores 

As canalizações de telecomunicações serão do tipo enterrado, com tubos (condutas) colocados no 

interior de vala, de maneira que os cabos possam ser passados ou substituídos sem dificuldade. 

Estas canalizações telefónicas são constituídas por diversos tubos de PEAD corrugado, 6 kgf/cm² de 

diâmetro mínimo de 110 mm, colocados lado a lado, interceptados por câmaras de visita, distribuídas 
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por forma a facilitar a passagem dos cabos telefónicos e proporcionar a execução da entrada 

subterrânea a cada instalação telefónica. 

A vala destinada à instalação das canalizações telefónica e de dados enterradas será escavada no solo à 

profundidade mínima de 0,70 m. 

A rede de tubagem anterior enterrada será interceptada por câmaras de visita tipo, segundo os 

desenhos do projecto e de acordo com indicações da entidade operadora. 

 

Critérios de Dimensionamento 

Potências Eléctricas Previstas 

A cada lote do presente Parque Empresarial estima-se um valor de 25 kVA como valor médio de 

potência a atribuir em baixa tensão. 

Para o cálculo da potência total deste empreendimento, considera-se um factor de simultaneidade 

tendencial de 0,5 o qual constitui uma abordagem admissível nesta fase do estudo. Este valor é obtido 

através da expressão: 

fs = 0,5 + 0,5/√n;  em que n = n.º de lotes 

Obtém-se assim uma potência total previsível de cerca de 1.600 kVA. 

Este valor será conseguido através da instalação de 3 postos de transformação, com potência unitária de 

630 kVA. 

 

Necessidades de Telecomunicações 

As infra-estruturas básicas serão dimensionadas por forma a satisfazer a previsão de necessidades em 

telecomunicações, de acordo com os requisitos usuais para este tipo de empreendimento. 

Estima-se em 6 pares a necessidade de telecomunicações por lote. Teremos assim cerca de 720 pares 

(120 lotes x 6 pares) distribuídos pelo parque empresarial. 
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Gás 

Introdução 

A presente memória descritiva diz respeito ao projecto das redes de distribuição de gás do Projecto. 

O presente projecto engloba apenas as infra-estruturas de gás internas do parque empresarial. 

São analisados e desenvolvidos os seguintes aspectos principais: 

- Estimativa dos consumos e capacidade de fornecimento de gás por parte da rede de distribuição; 

- Definição da implantação da tubagem e acessórios, incluindo ramais para os lotes do parque abrangidos 

pelo projecto de infra-estruturas; 

Definição e/ou localização em plantas dos seguintes equipamentos principais: 

- Válvulas de seccionamento; 

- Purgas; 

 

Reservatórios de propano 

Requisitos para Instalação 

Toda a rede será construída em conformidade com a legislação aplicável, nomeadamente no que se 

refere ao Decreto-Lei n.º 263/89 de 17 de Agosto e à Portaria n.º 386/94 de 16 de Junho, alterada pela 

Portaria n.º 690/2001 de 10 de Julho. 

 

Método de Cálculo 

Os dimensionamentos dos caudais que saturam a rede de distribuição foram obtidos considerando os 

seguintes pressupostos: 

- A rede de distribuição é do tipo ramificada; 

- A velocidade máxima admissível é de 20 ms-1; 
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- As somas de caudais provenientes dos vários troços são adicionadas ao consumo do troço, que é 

considerado no nó mais distante, no sentido do fluxo; 

- Os factores que limitam os consumos são: a pressão (1,5 bar relativa mínima) e a velocidade (20 ms-1). 

 

Caracterização Geral da Rede de Distribuição 

A rede de distribuição foi dimensionada para abastecer clientes industriais e terciários, localizados no 

PERM com GN, através da rede de distribuição da concessionária local. 

Dado o desconhecimento actual do tipo de consumidores e sua localização, optou-se por estimar 

consumos máximos para os vários troços da rede, tendo por referência as condições limite de 

funcionamento da mesma e a sua saturação. 

O traçado da rede obedeceu ao princípio da minimização das infra-estruturas necessárias e à 

compatibilização destas com as das restantes especialidades a instalar em vala técnica, conforme 

desenhos que constam do projecto de execução. 

A rede de distribuição tem o seu início no parque de reservatórios de propano, tendo sido projectado 

um troço de rede na extremidade poente do PERM, para futura ligação à rede de distribuição da 

concessionária local.  

A rede a construir terá uma estrutura ramificada, derivando da principal, a instalar em vala técnica. 

O objectivo da rede de gás projectada é o de dotar todos os lotes do PERM, com as infra-estruturas 

necessárias para o abastecimento de gás canalizado, estando por isso previstas derivações (RAMAIS) da 

rede de distribuição para cada um dos lotes. Estes ramais terminam no interior da área de cada lote e 

são constituídos por derivação em polietileno, válvula de seccionamento e tampão fim de linha. 

 

Disposições Construtivas 

A tubagem da rede de distribuição, incluindo os respectivos ramais, será em polietileno de média 

densidade (PEMD) em conformidade com as normas vigentes: 

- Material – ISO 4437; 
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- Fabrico – ISO 4437 série 5 (SDR 11); 

- Certificação – DIN 500.49.3.1B. 

Os tubos de polietileno cumprirão a Portaria n.º 386/94, de 16 de Junho, nomeadamente os seus 

Artigos 16º e 17º. A resina será do tipo PE 80, sendo a espessura nominal dos tubos não inferior à 

definida pela série SDR 11. 

A tubagem a utilizar será de cor amarela ou negra com riscas amarelas, nos diâmetros da tubagem de 

PE. Na rede de distribuição de polietileno utilizar-se-ão acessórios electrosoldáveis (uniões de redução 

de diâmetro, tês, curvas, tampões, etc.). 

Os acessórios serão igualmente em PEMD e do tipo electrosoldável, possuindo para o efeito meias 

uniões electrosoldáveis, incorporadas nas extremidades. 

Na eventualidade de ser necessário utilizar acessórios de extremidades lisas, as ligações serão sempre 

efectuadas através de uniões electrosoldáveis. 

As condutas e os ramais da rede de distribuição de gás serão executadas em tubagem de polietileno. 

 

Instalações e Equipamentos de Águas e Esgotos 

Introdução 

A presente memória descritiva diz respeito ao projecto das redes de abastecimento de água e extinção 

de incêndio e de drenagem de águas residuais e pluviais do Projecto. 

O presente projecto, engloba apenas as infra-estruturas de internas do parque empresarial. 

A presente fase do parque empresarial é composta por um conjunto de lotes destinados à construção 

de imóveis com diferentes funcionalidades, circundados por vias de acesso. 

A acessibilidade a cada lote está garantida por vias de circulação, cuja malha será integrada na rede viária 

pública. Em todas estas vias, a criar para servidão do parque empresarial, serão instaladas infra-

estruturas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais e pluviais. 
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Rede de Abastecimento de Água e Extinção de Incêndio 

Descrição Geral 

A rede de abastecimento de água e extinção de incêndio (terá as duas funções) será alimentada com 

água da rede pública. Informação obtida na concessionária da rede de abastecimento de água do 

concelho de Santa Maria da Feira indica que, dadas as dimensões do parque empresarial, este terá que 

ser abastecido por uma conduta independente que terá origem no reservatório mais próximo. Este 

reservatório é o reservatório R51, situado a cerca de 1,7 km (por estrada) dos limites do parque 

empresarial. 

Pretendeu-se que o traçado da rede fosse, quanto possível, aquele que melhor atendesse os futuros 

consumidores e que no caso de uma eventual avaria, os prejuízos resultantes do corte no abastecimento 

resultassem tão diminutos quanto possível. 

A rede de combate a incêndio será composta por um conjunto de marcos de incêndio, que serão 

alimentados directamente da rede de abastecimento de água. 

 

Bases de Cálculo 

Em virtude da não existência de dados concretos sobre o tipo de consumidores que o empreendimento 

irá possuir, para pré-dimensionamento das condutas será admitida uma capitação de 30 m³/dia/ha de 

área coberta (valor correntemente utilizado em situações análogas). 

Visto tratar-se de um empreendimento onde existirão pequenas e médias empresas, trata-se de uma 

zona com um grau de risco 3 no combate a incêndios, logo, o diâmetro nominal mínimo aconselhável 

será o DN 110 mm. Aliás, como referido anteriormente, trata-se do diâmetro adoptado em todos os 

troços. 

O dimensionamento da rede de drenagem de águas residuais foi realizado com base no “Regulamento 

Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais”. 

 

Disposições Construtivas 



   Parecer Final da Comissão de Avaliação  

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 464 

Parque Empresarial de Recuperação de Materiais (PERM), Pólo 1 - Pigeiros 

Outubro de 2007 
46/55 

Toda a tubagem deverá ser em PEAD MRS / PE 100 (σ  = 8.0 MPa), nas peças desenhadas. A rede ficará 

enterrada em vala com profundidade mínima de 1,00 m até à geratriz inferior, será envolvida em areia, 

terá uma inclinação mínima de 0.3 % e a uma distância em planta dos colectores de águas residuais não 

inferior a 1,00 m. 

Prevê-se a colocação de marcos de incêndio; válvulas de cunha elástica; ventosa e descarga de fundo nos 

locais considerados convenientes e assinalados em planta. 

 

Rede de Drenagem de Águas Residuais 

Descrição Geral 

A rede de drenagem será composta por colectores enterrados e câmaras de visita que receberão os 

efluentes provenientes dos lotes integrantes do parque empresarial, localizando-se sempre que possível 

em vala técnica de um dos lados das faixas de rodagem, salvaguardando-se, no entanto, os potenciais 

produtores de esgoto localizados do outro lado. Aliás, prevê-se a execução de uma câmara de visita no 

interior de cada lote que funcionará com a função de câmara de ramal de ligação, por forma a evitar os 

naturais inconvenientes provocados por futuras intervenções na rede pública de drenagem. 

O destino final de todos os efluentes produzidos será a rede municipal de Santa Maria da Feira. 

Informações recolhidas junto da concessionária da rede indicam um ponto de ligação à rede situado a 

uma distância do parque empresarial de cerca de 1,2 km. 

Saliente-se que apenas poderão ser lançados na rede pública de drenagem águas residuais com 

características de águas residuais domésticas, na eventualidade de algum futuro utilizador do 

empreendimento produzir esgotos com características diferentes, terá primeiramente que proceder ao 

respectivo pré-tratamento, após o qual, poderá enviar os efluentes tratados para a rede pública de 

drenagem de águas residuais. 

 

Método de Cálculo 

O dimensionamento da rede de drenagem de águas residuais foi realizado com base no “Regulamento 

Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais”. 
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Os caudais afluentes serão os provenientes de todo o empreendimento, que resultam dos caudais de 

ponta de abastecimento de água afectados de um coeficiente de afluência à rede de 0,8. 

 

Disposições Construtivas 

Toda a rede de drenagem será executada com tubagem de polipropileno corrugado da classe de rigidez 

6 kN/m², com ligações por juntas elásticas. 

A rede ficará enterrada em vala, será envolvida em areia e terá uma inclinação mínima de 0,5 %. Será 

dotada de câmaras de visita em todas as mudanças de direcção, quer em planta, quer em perfil, e 

sempre que os troços rectos ultrapassem os 60 m. 

As câmaras de visita serão construídas em elementos pré-fabricados de betão armado e dotadas de 

tampas em ferro fundido da classe de carga apropriada, com vedação hidráulica e inscrição identificativa 

da entidade gestora e do tipo de rede. 

 

Rede de Drenagem de Águas Pluviais 

Descrição Geral 

A rede de drenagem de águas pluviais que servirá os lotes integrantes do parque empresarial, além de 

recolher a pluviosidade caída nos lotes, transportará também os esgotos pluviais recolhidos nos 

arruamentos internos, sendo o destino final de todos os efluentes as linhas de água existentes mais 

próximas, em terrenos exteriores ao empreendimento. 

A rede de drenagem será composta por colectores enterrados, câmaras de visita, sumidouros e caixas 

não visitáveis, e receberá todos os esgotos pluviais caídos na sua bacia de drenagem. Será localizada, 

sempre que possível, no eixo das faixas de rodagem, no entanto, por forma a evitar os naturais 

inconvenientes provocados por futuras intervenções na rede pública de drenagem, prevê-se a execução 

de uma câmara de visita, no interior de cada lote, que funcionará com a função de câmara de ramal de 

ligação. 

Para protecção de taludes serão executadas valas (drenantes e de pé de talude) e valetas de banqueta. 
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Método de Cálculo 

Os órgãos de drenagem de águas pluviais foram dimensionados com base na formulação apresentada no 

“Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas 

Residuais”. 

 

Disposições Construtivas 

Toda a rede de drenagem será executada em manilhas/tubos de betão armado. 

A rede ficará enterrada em vala, será envolvida em areia e terá uma inclinação mínima de 0,5 %. Será 

dotada de câmara de visita em todas as mudanças de direcção, quer em planta, quer em perfil, e sempre 

que os troços rectos ultrapassem os 60 m. 

Relativamente às câmaras de visita, a solução a adoptar dependerá do diâmetro dos colectores (DN < 

600 ou DN ≥ 600) e da sua altura (H ≤2,50 m ou H > 2,50 m). Assim, na situação em estudo ter-se-ão 

quatro soluções distintas a saber: 

- câmara de visita de secção circular com diâmetro interior mínimo de 1,00 m; 

- (H ≤ 2,50 m), ou 1,25 m (H > 1,25 m); 

- câmara de visita de secção rectangular com as dimensões interiores mínimas de (DN + 0.60) x 1,00 m 

e câmaras de visita de secção composta (parte superior de secção circular com diâmetro interior 

mínimo de 1,00 m e parte inferior de secção rectangular com as dimensões interiores mínimas de (DN 

+ 0,60) x 1,00 m. 

Na primeira e segunda situação, a soleira é uma lage, executada em betão de 300 kg de cimento por 

metro cúbico, com 0,20 m de espessura destinada também a servir de fundação das paredes da câmara 

de visita.  

As câmaras de visita serão construídas em elementos pré-fabricados de betão armado e dotadas de 

tampas em ferro fundido da classe de carga apropriada, com vedação hidráulica e inscrição identificativa 

da entidade gestora e do tipo de rede. 
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As caixas não visitáveis, para ligação dos ramais de cada lote ao colector principal, serão executadas 

com blocos de alvenaria maciços rebocados interiormente com argamassa de cimento e areia ao traço 

1:3, lage de cobertura em betão armado. 

No que se refere às valas drenantes, prevê-se a utilização de drenos em PVC corrugado com ranhura, 

sendo a ligação à rede de drenagem materializada com tubagem também de PVC corrugado. 

Os sumidouros deverão ser executados com blocos de betão maciço, sendo exteriormente as juntas 

dos blocos tomadas com argamassa de cimento e areia. A soleira será executada em betão. A grelha 

será em ferro fundido e assente em cobertura realizada com betão armado. 
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