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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

“CONJUNTO COMERCIAL “SÃO JOÃO RETAIL PARK”” 
 

(Estudo Prévio) 
 

I. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da 

Consulta Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

relativa ao procedimento de AIA do projecto “Conjunto Comercial “São João Retail Park””, 

em fase de Estudo Prévio, situado na freguesia de São João da Madeira, concelho de São 

João da Madeira, distrito de Aveiro, e tendo em consideração que os principais impactes 

negativos previstos poderão ser superados pela implementação das medidas de 

minimização, planos de monitorização e acompanhamento ambiental constantes no anexo 

à presente Declaração, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável 
condicionada: 

a) à integração, previamente à execução do projecto, em operação de loteamento que 

satisfaça as exigências constantes do Capítulo IV do Regulamento do Plano 

Director Municipal (PDM) de S. João da Madeira, bem como a Portaria n.º 

1136/2001, de 25 de Setembro e demais condições legais aplicáveis. Esta 

operação de loteamento é necessária para considerar o terreno em que se situa a 

pretensão como passível de ser edificado, bem como terá que ser cumprido na 

íntegra o artigo 21.º do regime de uso e ocupação do PDM. A operação de 

loteamento deverá ter em atenção que a área integrada em terrenos pertencentes 

à Reserva Ecológica Nacional (REN) não é loteável, devendo manter-se integrada 

no artigo predial existente, e implantando-se a pretensão e outras eventuais 

operações urbanísticas nos lotes criados pela operação de loteamento; 

b) à implantação do posto de abastecimento de combustível em área verde de 

enquadramento ao conjunto comercial, assegurando o cumprimento do disposto no 

n.º 3 do artigo 33.º do regulamento do PDM de S. João da Madeira, dado que a sua 

implantação no local previsto no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é inviável, uma 

vez que contraria o disposto no nº 2 do art. 33º do referido Regulamento;. 

c) à não afectação das áreas de REN confinantes com os limites do terreno.. 

II. Os relatórios de monitorização deverão dar cumprimento à legislação em vigor, 

nomeadamente à Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 
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III. Nos termos do n.º 1 do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, 

decorridos dois anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do 

respectivo projecto, exceptuando-se os casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo. 

 
 
 
28 de Dezembro de 2007, 

 
 

O Secretário de Estado do Ambiente1 
 

 

 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Elementos a apresentar à Autoridade de AIA em fase de RECAPE, Medidas de Minimização e Monitorização.  

                                                           
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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Anexo à DIA relativa ao Estudo Prévio 

“CONJUNTO COMERCIAL “SÃO JOÃO RETAIL PARK”” 

 

1. ELEMENTOS A APRESENTAR À AUTORIDADE DE AIA EM FASE DE RECAPE 

a. O projecto de execução do edificado e respectivas áreas de parqueamento à superfície e 

espaços envolventes deverão ter em linha de conta as características do terreno a 

intervencionar, adoçando o projecto à pendente existente. 

b. Balanço de terras definitivo. 

c. Plano de Enquadramento e Integração Paisagística, 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; 

- mapa de medições; 

- mapa de orçamentação; 

- cronograma de implementação. 

d. Plano de Gestão para os Resíduos da Fase de Construção, com a identificação e 

caracterização completa de todos os resíduos gerados (incluindo as terras sobrantes), 

condições de armazenamento e respectivos destinos finais. Este plano deverá, também, 

contemplar as medidas de mitigação propostas no EIA, e um plano de monitorização que 

possibilite verificar a eficácia das medidas propostas e/ou a sua adequação, caso se 

revele necessário. 

e. Plano de Acompanhamento Ambiental da obra, que deverá incluir e definir todas as 

acções e medidas ambientais a cumprir ao longo da execução da obra, bem como uma 
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planta de condicionantes à escala 1:5000, em que sejam cartografadas as áreas de 

trabalho, de estaleiro e de acessos.  

Deverá, ainda, incluir uma breve memória descritiva com o cronograma definitivo dos 

trabalhos e com a listagem das medidas de minimização a considerar nas actividades 

em estaleiro e frentes de obra, incorporando todos os aspectos referidos no presente 

parecer. O programa deverá ser incluído nos Cadernos de Encargos e nos Contratos de 

Adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos da construção 

do conjunto comercial, por forma a garantir a implementação das Medidas de 

Minimização e dos Planos de Monitorização. 

 

2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Deverão ser integralmente implementadas todas as medidas de minimização seguidamente 

elencadas, 

 

Medidas Genéricas 

1. Na eventualidade de se produzirem outros impactes que não tenham sido considerados no 

EIA por não serem previsíveis, deverão ser de imediato postas em prática medidas 

minimizadoras adequadas, tendo sempre em conta as melhores soluções técnicas e 

económicas disponíveis para o desenvolvimento do conjunto comercial; 

 

Acessibilidades e Tráfego 

Fase de Construção 

2. As manobras de veículos pesados deverão ser acompanhadas por pessoal de obra 

designado para o efeito; 

3. As zonas mais afectadas por poeiras deverão ser pulverizadas com água, com o objectivo 

de não afectar a qualidade do ar e a visibilidade. 

4. Reconfigurar o cruzamento giratório; 
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5. Implementar rede de sinalização interna para potenciar a correcta utilização dos espaços 

de circulação, evitando-se a geração de constrangimentos sobre o exterior. 

6. Os acessos ao empreendimento deverão suportar-se na rede viária municipal, sendo que 

se se vier a verificar qualquer alteração aos pressupostos inerentes ao actual projecto, 

nomeadamente no que diz respeito a eventuais impactes na rede rodoviária nacional, 

competirá ao promotor proceder às adaptações necessárias com vista a eliminar quaisquer 

potenciais impactes; 

7. Não são permitidas quaisquer interferências com a zona da estrada, sendo que qualquer 

movimentação de terras a efectuar em terreno privado terá de salvaguardar o bom 

funcionamento da drenagem da estrada e garantir a manutenção do actual perfil em aterro 

da estrada; 

8. As águas pluviais provenientes do prédio não poderão ser encaminhadas para os órgãos 

da drenagem da estrada, incluindo eventuais aquedutos existentes no local. 

 

Água Subterrânea e Recursos Hídricos Superficiais 

Fase de Construção 

9. Criação de um sistema de drenagem periférica, de modo a recolher as águas pluviais e 

lançá-las seguidamente no meio receptor em condições que possam permitir a sua 

infiltração para os aquíferos; 

10. Para acautelar os impactes relacionados com situações acidentais e/ou pontuais, deverão 

ser sempre verificadas e adoptadas as medidas de inspecção e de revisão periódica a 

todos as máquinas e equipamentos que se encontrem em laboração no interior do 

perímetro afecto à obra. 

11. Implementação de um sistema de monitorização do consumo de água e concepção de uma 

rede de distribuição de água que permita a instalação de caudalímetros; 

12. Os trabalhos deverão ser programados e conduzidos, de forma a reduzir ao mínimo 

indispensável o período de tempo de exposição de materiais em depósitos ou em aterros 

provisórios; 
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13. Implementação dum plano de recolha, tratamento e controlo de águas residuais 

domésticas produzidas em estaleiro da obra; 

14. Para controlo da qualidade das águas residuais pluviais, deverão ser utilizados pontos a 

montante e a jusante da área de intervenção considerados representativos do terreno; 

15. Os restantes efluentes gerados nas diversas operações características de estaleiros, 

concretamente os efluentes do tipo doméstico, deverão ser descarregados na rede pública 

de saneamento básico. 

16. As pequenas intervenções de manutenção mecânica em máquinas e equipamentos só se 

poderão realizar em áreas próprias, devidamente preparadas para o efeito e os resíduos 

resultantes dessas operações serão alvo de tratamento por intermédio de sistema de 

separação antes da ligação à rede exterior; 

17. Implementação um sistema de drenagem das áreas afectadas à produção de rebocos e 

argamassas, que permitam a condução das águas a um sistema de separação de sólidos 

suspensos, previamente à descarga; 

18. Implementação de um sistema de drenagem das áreas afectas a estacionamento de 

veículos de obra, que permita a condução das águas a um sistema de separação de 

sólidos suspensos e hidrocarbonetos, previamente à descarga. 

19. As opções de projecto deverão ir ao encontro de soluções que promovam a concentração e 

a infiltração pluvial nos solos, como forma de reduzir o impacte na rede pública de 

drenagem e das águas pluviais sobre as superfícies impermeabilizadas do 

empreendimento. 

 

Fase de Exploração 

20. Implementação de um sistema de drenagem das águas pluviais, que permita a sua recolha 

e posterior colocação/devolução ao sistema de drenagem natural. Desta forma, realizar-se-

á o reencaminhamento das águas pluviais, para linhas de água secundárias, situadas na 

proximidade do empreendimento; 

21. Criação de um sistema de drenagem, que actue sobre as áreas onde se verifique a 

circulação e estacionamento de veículos que acedam ao São João Retail Park. Este 

sistema permitirá a recolha das águas que aqui se encontrem (pluviais, de lavagens ou 
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outras) e a sua condução, ou para a rede de esgotos municipal e/ou para uma estação de 

tratamento de águas residuais. 

22. Introdução de medidas para redução de consumos de água (nomedamente: redução dos 

volumes de descarga de autoclismos, utilização de dispositivos temporizadores) e de 

sistemas de detecção de fugas de água nas tubagens das redes de abastecimento de água 

do empreendimento; 

23. Reaproveitamento das águas provenientes de chuveiros e lavatórios para rega dos 

espaços verdes; 

24. Optimização de consumos de água para rega dos espaços verdes, através de sistema de 

rede de rega automática; 

25. Adopção de reserva de água para equipamento de AVAC (nomedamente, torres de 

arrefecimento) ou para rega de espaços verdes, com origem em soluções alternativas, 

nomeadamente através de furo artesiano ou da acumulação de águas freáticas e pluviais, 

em detrimento da utilização de água proveniente da rede pública de abastecimento; 

26. Análise periódica das águas residuais provenientes da zona de restauração, bem como das 

zonas dos parques de estacionamento, devendo os resultados ser enviados para os 

Serviços Municipalizados, com a expressa indicação dos intervenientes devidamente 

certificados, bem como a data em que tiveram lugar. Os resultados deverão ser 

comunicados semestralmente por escrito; 

27. Reencaminhamento para destino final adequado, dos resíduos processados (óleos 

alimentares, excedentes de comida, entre outros), sendo interdita o seu lançamento nos 

colectores municipais, directa ou indirectamente; 

28. Implementação de guias de acompanhamento de resíduos por parte dos responsáveis do 

conjunto comercial, de forma a comprovar o encaminhamento dos óleos e gorduras para 

destino final adequado, bem como para manter registos actualizados das manutenções 

efectuadas aos sistemas de pré-tratamento; 

29. Limpeza periódica e sistemática dos espaços interiores com aparelhos dotados de 

reservatório próprio que descarregam em pontos específicos os efluentes gerados, sem o 

perigo de contaminação das águas pluviais; 

30. Adopção de práticas de manutenção de espaços verdes, limpeza regular e uso racional de 

fertilizantes e pesticidas; 
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31. Limpeza periódica e sistemática dos espaços exteriores a seco, de forma a reduzir a carga 

poluente afluente aos colectores pluviais; 

32. Adopção de redes independentes para drenagem pluvial da cobertura e das zonas de 

estacionamento ou circulação de veículos, incluindo para estas últimas órgãos de 

decantação de sólidos e separação de hidrocarbonetos; 

33. Sistema de recolha de águas residuais pluviais para aproveitamento posterior em rede de 

sanitas, urinóis e pontos de rega dos espaços comerciais. 

 

Paisagem 

Fase de construção 

34. Toda a área de estaleiro de obras deverá ser balizada, evitando-se a circulação de 

pessoas e máquinas fora do seu perímetro, exceptuando-se naturalmente a utilização das 

zonas confinadas à obra; 

35. Todos os resíduos deverão ser recolhidos em contentores próprios, sendo recolhidos por 

empresas autorizadas, a fim de reduzir a exposição visual dos mesmos; 

36. As faixas de trabalhos deverão ser confinadas ao mínimo, controlando-se e removendo-se 

qualquer deposição selvagem de resíduos; 

37. Deverão ser realizadas regas nos troços em construção, de forma a reduzir as poeiras e 

minimizar os efeitos sobre a paisagem; 

38. Após a conclusão da obra, deverá ser removido todo e qualquer resíduo da obra e reposta 

a situação inicial; 

39. Minimizar a impermeabilização do solo, mesmo que temporária, com vista à manutenção 

das condições actualmente existentes; 

40. Dever-se-á arborizar a zona de intervenção, recorrendo a espécies próprias da flora da 

região ou outras árvores ornamentais bem adaptadas com vista a restabelecer a qualidade 

da paisagem e minimizar a necessidade de regas e fertilização, bem como outras acções 

de manutenção; 
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41. Implementação de hidrossementeira de todas as áreas verdes, incluindo estaleiros e 

depósitos de terra, para garantir povoamentos vegetais que minimizem a erosão do solo. 

42. Colocação de árvores no recinto e de vegetação de bordadura que pode funcionar como 

barreira visual limitando canais visuais menos apelativos e, simultaneamente, como 

barreira acústica para o conforto dos utentes. 

43. Nas operações de limpeza e de decapagem dos terrenos, deverá existir uma correcta 

planificação dos trabalhos a efectuar, das terras a movimentar e do destino a dar aos 

materiais retirados, a fim de reduzir a exposição visual destas acções;  

44. Todas as operações realizadas por pessoas ou máquinas deverão ser executadas, desde 

que possível, dentro do perímetro do estaleiro de obras, de forma a reduzir a exposição 

visual destas acções; 

45. Após a conclusão da obra, deverá ser removido todo e qualquer resíduo da obra e reposta 

a situação inicial; 

46. Minimizar a impermeabilização do solo, mesmo que temporária, com vista à manutenção 

das condições actualmente existentes; 

Fase de exploração 

47. Ordenar o fluxo de trânsito e o estacionamento de forma a preservar alguns dos atributos 

de paisagem, nomeadamente, a sua ordem, valor cénico e valor referencial; 

48. Remediar a situação actual da linha de água a Norte da Zona de Intervenção, que se 

encontra parcialmente aterrada, constituindo um aspecto dissonante da paisagem, além 

das eventuais implicações hidrológicas; 

49. Amenizar a implantação do empreendimento comercial, através da manutenção adequada 

das áreas verdes, com especial atenção nas zonas de bordadura e nas sebes naturais que 

limitam canais visuais mais sensíveis – vertente Este em especial; 

50. Evitar a utilização de grandes anúncios, luminosos ou não, ou outdoors com cores não 

adequadas à paisagem, em especial na vertente Este; 

51. Favorecer a pedonalização da envolvente, através da construção de passeios de 

dimensões generosas; 
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52. Proceder a uma correcta manutenção das áreas verdes, atendendo às regas, podas e 

adubações; plantar algumas árvores de fruto para atrair aves. 

53. Ordenar o fluxo de trânsito e de estacionamento na envolvente à zona de intervenção, de 

forma a preservar o conforto dos utentes; 

 

Qualidade do Ar 

Fase de Construção 

54. Os veículos deverão circular em boas condições de carburação e funcionamento, pelo que 

tanto os veículos como a maquinaria deverão ser submetidos a manutenções periódicas; 

55. Humidificar os materiais a transportar, de modo a evitar a dispersão de poeiras ao longo da 

rede viária; 

56. À saída do local da obra, os rodados dos camiões deverão ser lavados antes de circularem 

na rede viária existente; 

57. Assegurar que os veículos não ultrapassam o limite de velocidade de circulação fixados 

para os diferentes locais, seja no local da obra ou na rede viária de acesso; 

58. Deverão ser utilizadas coberturas para o transporte de inertes, de modo a evitar a emissão 

de partículas em suspensão resultantes da circulação das viaturas utilizadas no transporte 

das terras; 

59. Remoção periódica do material fino, que está na origem da produção de poeiras, para 

depósito indicado para o efeito e limpeza dos materiais derramados nas vias de circulação; 

60. É proibida queima a céu aberto de qualquer tipo de produto ou material; 

61. Proceder ao rápido repovoamento com espécies vegetais, após finalizadas as 

movimentações de terras. 
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Resíduos Sólidos 

Fase de Construção 

62. Deverá ser definido um destino adequado para a colocação das terras sobrantes 

resultantes da preparação do terreno; 

63. O corte da vegetação existente deverá ser realizado de forma organizada e o transporte 

dos resíduos deverá ser efectuado, nomeadamente, para unidades de valorização 

energética a partir de biomassa ou para unidades de valorização orgânica, tais como 

produção de adubos; 

64. Nos veículos que transportam materiais para o exterior do empreendimento, deverão ser 

usadas lonas de cobertura, de modo a evitar a “perda” de resíduos e reduzir a emissão de 

partículas arrastadas pelo vento; 

65. O local de lavagem de rodados deverá ser ligado a um sistema de decantação de 

partículas sólidas e depois a uma fossa separadora de hidrocarbonetos de modo a que as 

águas resultantes das lavagens possam ser ligadas aos sistemas de águas pluviais ou 

linhas de água existentes sem terem incorporados focos de poluição ambiental; 

66. Proceder à revisão do cálculo da quantidade estimada de resíduos; 

67. Definir tipos de contentores a utilizar; 

68. Programar quais os operadores necessários para dar encaminhamento adequado aos tipos 

de resíduos gerados; 

69. Proceder à separação de resíduos recicláveis (madeira, vidro, papel/cartão, e, 

eventualmente, argamassas, betões e materiais cerâmicos); 

70. Responsabilização de todos os intervenientes no processo produtivo de Resíduos de 

Construção e Demolição (RCD), seja pelo seu tratamento, pela sua triagem no local de 

produção, pela sua reutilização (sempre que tecnicamente possível) e pela recolha e 

transporte para unidades licenciadas para valorização e/ou eliminação dos RCD; 

71. Sempre que a triagem não seja possível no local de produção, o produtor é responsável 

pelo encaminhamento para uma unidade de triagem devidamente legalizada; 
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72. Os operadores de gestão dos RCD têm de estar devidamente licenciados em conformidade 

com a legislação em vigor; 

73. Antes do início dos trabalhos, os trabalhadores intervenientes na obra deverão receber 

uma formação de sensibilização e esclarecimento sobre a forma como devem proceder à 

separação correcta dos resíduos; 

 

Fase de Exploração 

74. Dever-se-ão prever compartimentos em número e área suficiente para o armazenamento 

temporário dos resíduos de uma forma selectiva e estes devem situar-se em locais 

acessíveis aos lojistas. Para além disso, deverão ser projectados corredores técnicos de 

serviço, não acessíveis ao público, que permitam a recolha de resíduos nos períodos 

normais de trabalho; 

75. O empreendimento deverá dispor de cais de carga e descarga destinados ao pré-

tratamento e deposição final dos resíduos antes de serem evacuados para o exterior. O 

pré-tratamento por compactadores deverá ser feito aos resíduos do tipo indiferenciado e 

papel/cartão. Estes cais deverão, também, dispor de equipamento para os restantes 

resíduos recicláveis; 

76. Deverá dispor-se de equipamento que permita realizar a separação dos plásticos das 

restantes embalagens metálicas; 

77. Deverá assegurar-se que, na zona do cais onde se efectuam operações de movimentação 

e carga de resíduos, os pontos de drenagem sejam ligados a separadores de gordura 

antes de serem enviados para os colectores públicos; 

78. Os efluentes provenientes de lavagens do estacionamento e dos cais de carga e descarga 

deverão ser contemplados no projecto de drenagem de águas residuais, sendo 

encaminhados para uma caixa separadora de hidrocarbonetos antes de serem enviados 

para os colectores públicos; 

79. A entidade gestora do empreendimento deverá celebrar uma parceria com entidades 

dedicadas à recolha e tratamento de fluxos específicos de resíduos de forma a garantir o 

seu correcto encaminhamento; deverão ser colocados receptáculos para a deposição de 

pilhas e acumuladores no Hipermercado, nas lojas de produtos fotográficos, material de 

escritório; 
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80. A deposição, recolha, transporte, armazenagem e eliminação dos resíduos com uma 

produção superior a 1.100 litros/dia é, conforme o Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de 

Setembro, da responsabilidade dos seus produtores. Assim, os gestores do espaço 

comercial deverão implementar, nos seus espaços comerciais, a separação e valorização 

dos resíduos aí produzidos, obrigando os lojistas e incentivando os seus utentes a respeitar 

essa política. Todos os resíduos deverão ser transportados e enviados por empresas 

licenciadas para o efeito; 

 

Fauna e Flora 

Fase de Construção 

81. Minimizar a impermeabilização do solo, de forma a beneficiar os ciclos de vida e os ciclos 

de alguns elementos naturais; 

82. Utilização de espécies da flora local no enquadramento paisagístico do projecto; 

 

Fase de Exploração 

83. A descarga no domínio público das águas pluviais recolhidas deverá ser distribuída por 

vários pontos dispersos; 

84. Os fluxos de trânsito e o estacionamento deverão ser ordenados. 

 

Ambiente Acústico 

Fase de Construção 

85. Utilização de equipamento com classe de potência sonora adequada ao local; 

86. As actividades de circulação e movimentação de terras deverão apenas ter lugar durante o 

período diurno, das 07 horas às 20 horas. Em circunstâncias especiais (dependente de 

obtenção de Licença Especial de Ruído), poderá tal período ser estendido até cerca das 22 

horas. 
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87. Utilização de equipamento com classe de potência sonora adequada ao local; 

88. Potenciar a colocação de envolventes de protecção ou barreiras nos locais de trabalho; 

89. Circuito de carga/descarga em horário diurno. 

 

Património Arqueológico 

90. Acompanhamento arqueológico durante a fase de execução da obra, desde a desmatação, 

a todas as acções que impliquem movimentação de terras e afectação do subsolo. 

 

3. MONITORIZAÇÃO 

Com os Planos de Monitorização Ambiental (PMA), será dado cumprimento ao disposto no 

regime jurídico de AIA, de acordo com o 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. 

Com a implementação dos PMA, pretende-se, de uma forma sistematizada, continuar a 

garantir a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais, 

consideradas as que maior importância assumem ao nível de incidência de impactes no 

projecto em apreço. 

Assim, impõe-se, para a implementação de uma correcta gestão e acompanhamento das 

medidas de minimização de impactes preconizadas, uma gestão integrada em que a qualidade 

do ambiente, nas suas diversas componentes, seja objecto de uma análise sistemática em 

termos de diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das medidas adoptadas 

para atingir os objectivos específicos estipulados. 

A gestão ambiental deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás 

mencionadas, mas também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas, 

quando as primeiras não se manifestarem eficazes. 

Ficará a cargo do promotor o registo da informação decorrente das acções de verificação, 

acompanhamento e fiscalização dos planos, de modo a constituir um arquivo de informação 

que estará disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem. 
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Os descritores ambientais sobre os quais recairá um plano de monitorização regular e 

calendarizado são os seguintes: Recursos Hídricos, Qualidade da Água, Qualidade do Ar, 

Ruído, Resíduos e Sinistralidade. 

Periodicamente, deverá fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia 

das medidas preconizadas para a redução e/ou eliminação dos impactes negativos originados, 

que eventualmente se venham a verificar no interior e principalmente na envolvente do 

projecto. 

Saliente-se desde já que, caso se verifique algum acidente ou reclamação fundamentada sobre 

algum factor de perturbação ambiental eventualmente induzido pela actividade de exploração, 

deverão de imediato ser desencadeadas as acções de monitorização extraordinárias que se 

justifiquem, como forma de avaliar a extensão e/ou provimento de tais factos. 

Os Planos de Monitorização deverão ser revistos, sempre que se justifique. Dadas as 

características do projecto em avaliação, considera-se que deverá ser apresentada, com a 

periodicidade bianual, a reavaliação dos PMA. Os relatórios de monitorização deverão ser 

remetidos para a CCDR-Norte para apreciação. 

 

1. Recursos Hídricos 

1.1 Controlo das Águas Subterrâneas 

Tendo em conta a afectação de que as águas subterrâneas poderão ser alvo, deverão ser 

monitorizados alguns parâmetros dos aquíferos locais. 

Assim, em conformidade com elementos do estudo Hidrogeológico efectuado (ver Anexo III – 

Estudos Técnicos – Estudo Hidrogeológico do EIA), os pontos possíveis para monitorização 

deverão ser os que se localizam mais próximo do empreendimento comercial. 

A monitorização ambiental deverá, assim, ocorrer de acordo com a seguinte periodicidade: 

- Antes do início dos trabalhos de construção (situação de referência); 

- Durante os momentos mais críticos da construção (escavações e movimentação de 

solos); 

- Após a conclusão dos trabalhos de construção. 
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De salientar, que deverão ser monitorizados, entre outros, alguns dos parâmetros definidos no 

Anexo III do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, dos quais se destacam: Cor, pH, SST, 

CQO, CBO5, hidrocarbonetos, coliformes totais e coliformes fecais. 

As técnicas e métodos de análise deverão ser os que se encontram referidos no decreto-lei 

supra referido devendo, as análises laboratoriais, ser efectuadas em laboratórios acreditados. 

 

1.2 Controlo das Águas Superficiais 

O controlo das águas superficiais apresenta, como objectivo principal, a necessidade de aferir 

o impacte que sobre estas águas possa decorrer da construção do conjunto comercial. 

Para controlo das mesmas, deverão ser adoptados os pontos referenciados no inventário 

hidrogeológico, como sendo pontos localizados sobre águas superficiais e localizados 

relativamente próximos do local. 

A monitorização ambiental deverá ocorrer de acordo com a seguinte periodicidade: 

- Antes do início dos trabalhos de construção (situação de referência); 

- Durante os momentos mais críticos da construção (escavações e movimentação de 

solos); 

- Após a conclusão dos trabalhos de construção. 

Complementarmente, deverão ser monitorizados, entre outros, alguns dos parâmetros 

definidos no Anexo III do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, dos quais se destacam: Cor, 

pH, SST, CQO, CBO5, hidrocarbonetos, coliformes totais e coliformes fecais. 

As técnicas e métodos de análise deverão ser os que se encontram referidos no decreto-lei 

supra referido, devendo as análises laboratoriais serem efectuadas em laboratórios 

acreditados. 

 

2. Controlo do Ruído 

Durante a fase de construção, deverá proceder-se à implementação dum plano preventivo de 

monitorização de ruído caracterizado por: 
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- Plano prévio de controlo de ruído ambiental, definindo âmbito, metodologias, 

periodicidades, locais, medidas preventivas e correctivas; 

- Plano de campanha de controlo de actividades mais ruidosas, com base em medições 

in situ, com escolha aleatória da actividade e do local, a realizar mensalmente; 

- Campanha de monitorização aleatória do ruído ambiental e de actividades ruidosas, 

com ritmo semanal; 

- Relatórios mensais de situação identificando situações de infracção e pontos de 

melhoria. 

Para o controlo dos níveis de ruído, deverão ser escolhidos pontos próximos do perímetro da 

obra, na sua envolvente imediata e próximo de habitações ou outros locais sensíveis. 

O programa de monitorização ambiental do ruído deverá ocorrer, de acordo com a seguinte 

periodicidade: 

- Antes do início dos trabalhos de construção (situação de referência); 

- Nos nove primeiros meses de obra controlo mensal do ruído ambiente, devendo, 

preferencialmente, ser efectuada uma programação coincidente com os piores cenários; 

- Até à conclusão dos trabalhos controlo trimestral do ruído ambiente. Preferencialmente, 

deverá ser efectuada uma programação coincidente com os piores cenários de 

construção. 

As técnicas e os métodos de medição a adoptar deverão ser os que se encontram definidos em 

diplomas regulamentares ou em normas reconhecidas e aceites. 

 

3. Controlo da sinistralidade 

Para a fase de construção, deverá ser feita uma análise periódica dos índices de sinistralidade 

com o objectivo de adequar a sinalização, sempre que tal seja julgado necessário. 

Este plano de monitorização da sinistralidade deverá incidir sobre os índices de sinistralidade 

automóvel, em relação a todos os veículos em trânsito, dentro do perímetro da obra ou de e 

para a obra. Também poderá ter em atenção a sinalização rodoviária a utilizar. Deverá ser 

efectuado um plano mensal de controlo de acidentes, devendo ser registado, pelo menos, as 
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causas do acidente, o tipo de acidente, as suas consequências (tanto materiais como 

humanas) e o local do acidente. 

No que se refere à sinalização rodoviária, a sua conformidade deverá ser verificada 

semanalmente. O perímetro da obra deverá ser vedado com uma rede de segurança e, o seu 

estado deverá ser verificado também semanalmente. 

 

4. Controlo de Resíduos 

Durante a fase de construção, deverá ser garantida uma cuidadosa monitorização da produção 

de todo o tipo de resíduos, caracterizada por: 

- Plano prévio de controlo de resíduos; 

- Campanha de monitorização aleatória a levar a cabo por entidade habilitada na área do 

ambiente; 

- Relatórios mensais de situação identificando situações de não conformidade legal e 

determinando os pontos de melhoria. 

Assim, cada programa de monitorização deverá ter em atenção a tipologia do resíduo (código 

LER), a quantidade produzida, o transportador e o destinatário final. 

 

5. Qualidade do Ar 

Durante a fase de construção, dever-se-á efectuar um Plano Ambiental de Acompanhamento 

da obra, de forma a verificar o cumprimento das medidas de minimização indicadas 

anteriormente, ou eventualmente concretizar outras que se revelem mais eficazes. 

No que respeita às chaminés, o proponente deverá ter em consideração o estipulado no artigo 

32.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, assim como o cálculo da altura das mesmas deverá seguir a 

metodologia prevista na Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março. 
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