
 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

Identificação 

Designação do Projecto: Retail Park Paço de Rei 

Tipologia de Projecto: Conjunto Comercial Fase em que se encontra 
o Projecto: Ante Projecto 

Localização: Mafamude – Vila Nova de Gaia 

Proponente: EDIPLANO – Maurício Lopes da Silva 

Entidade licenciadora: Direcção Regional de Economia do Norte (DREN) 

Autoridade de AIA: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDRN) Data: 1 de Agosto de 2008 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 

1. Cumprimento integral dos elementos a entregar em fase de Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) e das Medidas de 
Minimização, bem como apresentação e implementação dos Planos de 
Monitorização, constantes da presente DIA. 

2. Os relatórios de monitorização deverão dar cumprimento à legislação em vigor, 
nomeadamente à Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

3. De acordo com o Parecer emitido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, e 
segundo o disposto no ponto 2 do Art. 8º do Regulamento do Plano Director 
Municipal de Vila Nova de Gaia, deverão ser observadas as seguintes 
condicionantes: 

- Não devem ser prejudicadas as condições de salubridade em termos 
genéricos, pela criação de ruídos, fumos ou resíduos; 

- Não poderão ser perturbadas as condições de trânsito e de estacionamento, 
nomeadamente com operações de carga e descarga ou com incomportável 
tráfego de pesados; 

- Garantir o adequado tratamento formal e estético das áreas de serviço, face 
às operações de carga e descarga a desenvolver, dado o impacto funcional 
daí decorrente e sua relação com a envolvente próxima, quer pelo 
armazenamento aleatório de artigos ou pela acumulação de resíduos sólidos 
urbanos; 

- Será imprescindível, para a resolução do ponto anterior, admitir no futuro 
projecto, uma área interna de circulação de serviço, adjacente aos cais de 
carga e descarga, para que seja diminuído o número de entradas e saídas 
sobre o espaço público adjacente, ocultando assim as operações diárias aí 
presentes. 

- Dada a expressiva volumetria proposta, será determinante o tratamento dos 
espaços exteriores, que deverão adoptar a escala adequada, humanizada, 
como referência num ambiente em consolidação, para não existam factores 
de agudização suburbana habitualmente associados a este tipo de conjuntos, 
pelo seu carácter fechado, tirando assim partido das relações entre espaços 
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interiores e exteriores, para que a sua concretização seja uma nova 
polaridade urbana de referência. 

- A concretização da intervenção proposta fica condicionada ao cumprimento 
integral da demais legislação e regulamentos aplicáveis à natureza das 
operações urbanísticas a promover. 

 

Elementos a entregar em 
fase de RECAPE 

1. Elaboração de um estudo geológico e geotécnico, de modo a adequar as técnicas 
construtivas e os meios técnicos ao tipo de substrato existente. 

2. O RECAPE deverá tomar em consideração as conclusões e recomendações 
específicas dos estudos geotécnicos que irão ser realizados, devendo incluir, 
especificamente, caso se opte pelo recurso a explosivos, um plano de 
monitorização para as vibrações que daí poderão resultar. 

3. A intervenção no leito da linha de água, com alteração do seu traçado, deverá ser 
devidamente esclarecida em fase de RECAPE, com a caracterização inequívoca 
da intervenção, quer por escrito, quer através de peças desenhadas (plantas e 
perfis transversais ao escoamento da corrente), demonstrando todas as alterações 
morfológicas que eventualmente venham a ser propostas. 

4. Deverá ser indicada, e devidamente caracterizada, a solução a implementar 
tendente a reduzir, ou mesmo eliminar, o previsível aumento do caudal a drenar 
para a linha de água, proveniente das águas pluviais da área de intervenção, fruto 
da impermeabilização do solo. 

5. De forma a garantir a excepcionalidade prevista no nº 3 do artº 20º do 
Regulamento do Plano Director Municipal (PDM) para as “Áreas de edificabilidade 
intensiva”, onde a pretensão se insere, permitindo a cércea proposta, e evitar que 
a mesma não afecte negativamente a área envolvente, quer do ponto de vista 
paisagístico quer funcional, deverá o empreendimento estar integrado numa 
operação urbanística global e não avulsa, sob pena de não ser dado cumprimento 
ao regulamento do PDM e a outras disposições legais e regulamentares aplicáveis 
e poder estar em causa a correcta integração da peça proposta no contexto que a 
sustenta e usado como fundamentação para demonstração de uma correcta 
integração. Desta forma, deverá ser garantida, na fase de RECAPE, a execução 
conjunta do projecto em apreço, vias, zonas verdes e renaturalização da linha de 
água. 

6. Acautelar uma correcta integração de eventuais zonas técnicas na cobertura, as 
quais não deverão agravar o impacte da altura do edifício proposto nem produzir 
efeitos visuais, que contribuam para o agravar da volumetria. 

7. A relação do edifício com o arruamento a sul deverá, no mínimo, garantir um 
afastamento semelhante ao proposto em relação à VL9, sendo fundamental a 
arborização destes espaços públicos envolventes ao edifício com vista a cortar o 
efeito da escala do edifício sobre o peão. 

8. Ao nível da acessibilidade, deverá ficar garantida a execução de todas as vias 
previstas no estudo. No caso das entradas e saídas, torna-se fundamental que o 
percurso dentro do terreno seja mais alongado, por forma a evitar filas de carros 
na via publica, recorrendo-se eventualmente à criação de uma via dedicada dentro 
terreno, sem que esta interfira com a normal fluidez do espaço destinado aos 
peões. 

9. Apresentação de um plano de acessibilidades que demonstre o cabal 
cumprimento do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto. 

10. Apresentação de todas as peças do projecto de execução, nomeadamente as 
constantes nos artigos 7º e 19º da Portaria de 7 de Fevereiro de 1972, publicada 
no Suplemento ao Diário do Governo, n.º 35, 2.ª Série, de 11 de Fevereiro de 
1972. Alterada pelas Portarias n.º de 22 de Novembro de 1974, publicada no 
Diário de Governo, n.º 2, 2.ª Série, de 3 de Janeiro de 1975, e Portaria publicada 
no Diário da República, n.º 53, de 5 de Março de 1986 e ainda relatório 
geotécnico. 
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11. Relação dos equipamentos cuja instalação esteja inicialmente prevista. 

12. Desenvolvimento de planos de monitorização para as componentes: Ambiente 
sonoro (fase de construção e funcionamento), tráfego (fase de funcionamento) e 
resíduos (fase de construção e funcionamento). 

13. Deverão ser apresentados dois Planos de Monitorização dos Recursos Hídricos 
(PMRH) para as fases de construção e exploração, envolvendo os pontos a 
montante e a jusante do local de implantação do projecto (na linha de água mais 
próxima). O PMRH relativo à fase de construção deverá ter início imediatamente 
antes dos trabalhos de construção e referenciará a situação. Estarão previstas 
amostragens durante os momentos mais críticos da construção (escavações e 
movimentações de solos). Para finalizar, terá que ser caracterizada a situação 
após a conclusão dos trabalhos. Essa última amostragem da fase de construção, 
será utilizada como a referência para o PMRH da fase de exploração, que deverá 
ter uma periodicidade semestral e incluirá os mesmos parâmetros: a Cor, o pH, os 
SST, a CQO, a CBO5, os hidrocarbonetos e os coliformes totais e fecais. 

14. Elaboração de um Plano de Monitorização detalhado da qualidade do ar, em 
conformidade com o Decreto-Lei 78/2004 de 3 de Abril, referente à fase de 
exploração do projecto. 

15. Apresentação do Projecto de Integração Paisagística (PIP), que: 

- demonstre e justifique como essa solução promove o enquadramento do 
Retail Park, quer na sua envolvente mais directa, quer na sua visibilidade em 
diâmetros mais alargados; 

- demonstre como o projecto se insere de modo articulado e consistente com a 
envolvente, dando continuidade ao tecido consolidado e às infra-estruturas 
rodoviárias existentes e previstas; 

- do qual terão obrigatoriamente que constar, entre outros, os seguintes 
elementos fundamentais: 

- plano geral de integração paisagística e ambiental; 

- memória descritiva e justificativa; 

- planos de plantação e sementeiras a escala conveniente; 

- caderno de encargos da obra de paisagismo; 

- mapas de medição; 

- cronograma da obra; 

- orçamentação. 

16. Avaliar a possibilidade da ocorrência de impactes relativos à interferência com a 
qualidade de vida das populações e com as actividades por elas desenvolvidas e, 
quando se verifique necessário, identificar as medidas de mitigação a aplicar.  

17. Indicação das medidas que serão tomadas, no âmbito do projecto, para ter em 
conta a previsão, para o ano de 2020, de a via de acesso VL 10 ultrapassar o 
limite da sua capacidade. 

18. Apresentação de um plano que contemple a acessibilidade através de meios 
alternativos, designadamente os transportes colectivos, acessos pedonais e 
ciclovias, em articulação com a Autarquia (e eventualmente com o EP, E.P.E.), em 
paralelo com os acessos por automóvel. Devem ser criadas, em fase de projecto, 
vias de circulação e áreas de estacionamento específicas para transportes 
alternativos. 

19. O projecto deverá contemplar a criação de duas vias de entrada para o Movimento 
15 (Rotunda Bartolomeu Dias) e uma via adicional à direita no movimento 9 da 
mesma rotunda.  

20. De acordo com o parecer das Estradas de Portugal, E.P.E., tendo em vista uma 
completa avaliação dos impactes do projecto na rede viária envolvente, deverão 
ser indicados os movimentos de entrada e saída no empreendimento e os 
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respectivos valores, os níveis de serviço esperados para a rede em estudo e o 
incremento de tráfego gerado pelo funcionamento do empreendimento comercial 
em estudo, nos períodos diurno, entardecer. 

21. Verificação se o dimensionamento do canal artificial da linha de água e dos 
atravessamentos é adequado para o volume de água pluvial que se prevê venha a 
ser recolhido na área de implantação do Projecto. 

22. Deverão ser desenvolvidas medidas de minimização e racionalização do consumo 
de água. 

23. Deverá ser verificada a capacidade de recepção do colector do sistema municipal 
de águas residuais, face aos quantitativos esperados. 

24. Execução de um plano de estaleiro, que vise a sua localização numa área com a 
menor exposição visual possível. 

25. Apresentação de um plano de gestão de resíduos, para as diferentes fases do 
projecto, para fomentar a redução e reciclagem, para a implementação de um 
sistema específico para resíduos perigosos e para controlar a gestão de resíduos 
efectuada pelos lojistas. 

 
Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

Medidas de minimização e de compensação: 

MEDIDAS GENÉRICAS: 
1. O início dos trabalhos deverá ser comunicado antecipadamente à CCDR-Norte. 
2. Controlar o cumprimento das medidas preventivas e minimizadoras inerentes aos impactes produzidos pela 

exploração e comprovar se esses impactes são os previstos no estudo. 
3. Na eventualidade de se produzirem outros impactes não considerados no estudo, pôr em marcha as medidas 

minimizadoras oportunas, considerando-se sempre as melhores soluções técnicas e económicas para o 
desenvolvimento do projecto. 

FASE DE CONSTRUÇÃO: 
4. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 

disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 1 a 3, 5 a 11, 14 a 21, 23 a 39, 41 a 43 e 45 a 
55. 

5. As medidas de minimização apresentadas para a fase de construção devem constar no caderno de encargo da 
obra. 

6. Todas as operações de manutenção da maquinaria devem ser efectuadas em local apropriado para o efeito, em 
áreas impermeáveis dentro da área do estaleiro, e os subprodutos dessas operações devem ser armazenados em 
recipientes estanques e, posteriormente, encaminhados para destino final adequado, privilegiando-se a sua 
reciclagem. 

7. Limitar às áreas estritamente necessárias as acções como movimentação de terras, circulação e parqueamento de 
máquinas e veículos. 

8. Nas operações de limpeza e de decapagem dos terrenos, deve 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. 

9. 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. 

10. Deverá ser apresentado um plano de circulação com origem e destino dos veículos associados à obra. 
11. Desenvolvimento de um processo de acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos de obra que impliquem 

intervenção ao nível do solo/subsolo, bem como das fases de intervenção coincidentes com a desmatação e 
limpeza de coberto vegetal, de forma a permitir a leitura abrangente e precisa da área a intervir, prevendo, deste 
modo, a detecção de qualquer nível ocupacional, com ocorrência de materiais e/ou estruturas, apesar da sua 
pouca probabilidade. 

12. Em torno dos estaleiros principais, deverá existir um sistema de recolha de águas (chuva e escorrências) para 
evitar que as mesmas escorram e arrastem consigo partículas que aumentem a probabilidade de erosão do solo. 

13. Não deverão ser realizadas operações de manutenção automóvel na área de intervenção do projecto. 
14. Deverá ser interdita a lavagem de máquinas e equipamentos. Exceptua-se a lavagem de rodados na respectiva 

vala de lavagem, que será impermeabilizada de modo a evitar infiltração de água no solo. 
15. Deverá ser instalado um equipamento de separação de sólidos suspensos e remoção de hidrocarbonetos para 

tratamento das águas de lavagem de rodados antes da respectiva descarga ou, em alternativa, as águas residuais 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 4



 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

geradas deverão ser enviadas a destinatário autorizado. 

FASE DE EXPLORAÇÃO: 
16. Deverão ser sistematizados todos os procedimentos de gestão relacionados com as questões ambientais no 

sentido da implementação formal de um Sistema de Gestão Ambiental ao abrigo da Norma ISO 14001. 
17. Na utilização de captações de águas subterrâneas, a circulação de águas da rede pública e das provenientes 

destas captações deverá ser feita através de circuitos de condutas independentes para evitar a mistura 
18. A água obtida através das captações subterrâneas apenas poderá ser utilizada para fins de rega, actividade 

industrial (não equiparada a consumo humano) ou limpezas, e após obtenção de títulos de utilização junto da 
CCDR-N, numa primeira fase para a realização de obras de pesquisa e, depois, para a exploração da (s) captação 
(ões). 

19. Deve ser feita a actualização da relação dos equipamentos cuja instalação esteja inicialmente prevista ao fim do 
primeiro ano de operação do conjunto comercial, por forma a assegurar o cumprimento do disposto no Decreto-Lei 
n.º 78/2004, de 3 de Abril. 

20. Limpeza e manutenção periódicas do separador de hidrocarbonetos e separador de gorduras a instalar no 
projecto. 

21. O projecto em apreço apenas poderá entrar em funcionamento após a implementação de uma solução de 
engenharia de tráfego que garanta que a capacidade máxima da VL10 não seja atingida; 

22. Deverá ser corrigida a saída de camiões do projecto em apreço, por forma a minimizar os conflitos na VL10. 
23. Incorporação de rede independente de recolha de águas pluviais e de lavagem de pavimentos nas zonas de 

parqueamento automóvel coberto, sendo que as águas geradas e que possam estar contaminadas deverão ser 
sujeitas a pré-tratamento com separadores de hidrocarbonetos, previamente à respectiva descarga no sistema 
municipal de tratamento de águas residuais. 

24. Deverá ser assegurada a reutilização das águas pluviais drenadas da cobertura dos edifícios para a lavagem de 
arruamentos, rega de espaços verdes, descargas de autoclismos, urinóis e outras utilizações que não careçam de 
água potável. 

25. Reaproveitamento das águas provenientes de chuveiros e lavatórios para rega dos espaços verdes. 
26. Adopção de reserva de água para equipamento Avac (ex. torres de arrefecimento) ou para rega de espaços 

verdes, com origem em solução alternativa através de furo artesiano ou da acumulação de águas freáticas e 
pluviais, em detrimento de água da rede pública. 

27. O projecto de execução do empreendimento deverá considerar a necessidade de instalar redes individualizadas 
para os efluentes domésticos provenientes das cozinhas dos restaurantes, os quais deverão ser sujeitos a um pré 
tratamento de separação de gorduras antes da respectiva ligação à rede pública. 

28. Os resíduos resultantes do processo (óleos alimentares, excedentes de comida, entre outros) devem ser sempre 
encaminhados para destino final adequado, sendo interdito o seu lançamento nos colectores municipais, directa ou 
indirectamente. 

29. Introdução de medidas para redução de consumos de água. 
30. Limpeza periódica e sistemática dos espaços interiores com aparelhos dotados de reservatório próprio que 

descarregam em pontos específicos os efluentes gerados. Estes estarão ligados à rede pública de drenagem e 
tratamento de águas residuais. 

31. Adopção de práticas de manutenção de espaços verdes, limpezas regulares e uso cuidado de fertilizantes e 
pesticidas. 

FASE DE DESACTIVAÇÃO 
32. Deverão ser definidos locais específicos para a armazenagem temporária dos resíduos, procedendo-se 

posteriormente à sua expedição para destino final adequado, privilegiando-se a sua reciclagem. 
33. Deverá ser apresentado um plano de circulação com origem e destino dos veículos. 

Programas de Monitorização 

1. SÓCIO-ECONOMIA 

Elaboração de um Plano de Monitorização da Sócio-economia, através da criação e disponibilização de um canal de 
comunicação (publicitado também na Junta de Freguesia de Mafamude) que permita o contacto fácil e directo das 
pessoas que venham a sofrer impactes, com as entidades responsáveis pelo estaleiro, em fase de construção e pela 
gestão do Retail Park, em fase de exploração. Deverá ser enviado um relatório com periodicidade anual, para a Junta 
de Freguesia de Mafamude, contendo as reclamações e pedidos de informação recebidos e o seu processamento. 

2. QUALIDADE DO AR 

Deve proceder-se à actualização do plano de monitorização da qualidade do ar ao fim do primeiro ano de exploração 
do projecto por forma a assegurar o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril. 
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Validade da DIA: 1 de Agosto de 2010 
 

Entidade de verificação da 
DIA: Autoridade de AIA 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 

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: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 
 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

 O Projecto e Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foram remetidos pela Direcção 
Regional do Norte do Ministério da Economia (DREN) para a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). A referida 
documentação deu entrada na CCDR-N a 23 de Novembro de 2007, sendo esta a 
data de referência para o início da instrução do procedimento de Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA).  

 No decorrer do procedimento de AIA, o proponente enviou à DREN um pedido de 
cessão da sua posição procedimental ao processo de licenciamento comercial do 
Retail Park Paço de Rei à sociedade comercial José Miguel & Irmão. Aguarda-se a 
resposta por parte da DREN. 

 No dia 14 de Dezembro de 2007, foram solicitados elementos adicionais ao EIA 
para efeitos de conformidade, originando a suspensão do prazo para a Declaração 
de Conformidade. 

 Uma vez que os elementos adicionais foram recepcionados a 29 de Fevereiro de 
2008, a Conformidade do EIA foi declarada em 24 de Março de 2008. 

 A CA efectuou uma visita ao local no dia 2 de Junho de 2008, tendo sido 
acompanhada por representantes do proponente.  

 A Consulta Pública decorreu entre os dias 14 de Abril e 14 de Maio de 2008, num 
total de 21 dias úteis de consulta. 

 No âmbito deste procedimento, foram efectuadas consultas às seguintes entidades: 

- Câmara Municipal de Vilanova de Gaia: que emite um parecer favorável 
condicionado ao projecto; 

- Direcção Regional de Economia do Norte: informa que o seu parecer é favorável; 

- Estradas de Portugal, E.P.E.: que emite um parecer favorável condicionado ao 
projecto; 

 A Comissão de Avaliação emitiu parecer favorável condicionado. 

 A Autoridade de AIA procedeu à elaboração da proposta de DIA, a qual foi enviada 
para a tutela (registo de entrada neste Gabinete n.º 4151, de 18.07.2008).  

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: Não houve participação por parte do público. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de 
Avaliação (CA) e na respectiva proposta da autoridade de AIA, destacando-se de 
seguida os principais aspectos. 

O presente procedimento de AIA refere-se ao Projecto de implantação de um conjunto 
comercial integrado, composto por um hipermercado, uma loja de bricolage, uma loja 
de material eléctrico e electrónico, uma loja de desporto, uma loja de artigos para o lar, 
uma loja de artigos de automóvel e um conjunto de restaurantes.  

O projecto em apreço apresenta uma área bruta de construção de 40.000 m2, 
localizando-se na freguesia de Mafamude, no concelho de Vila Nova de Gaia. 

Nas diferentes fases do projecto, e face aos descritores considerados relevantes, 
salienta-se: 

− Recursos hídricos subterrâneos: o facto dos procedimentos envolvidos na 
construção do Retail Park (principalmente a escavação de grandes volumes de 
solo) potenciarem os riscos de infiltração de contaminantes nas águas 
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subterrâneas, deverão ser tomadas todas as medidas necessárias para 
minimizar as possibilidades de ocorrência de acidentes que possam resultar em 
derrames de substâncias poluentes, principalmente tendo em conta que o 
aquífero menos profundo se encontra bastante à superfície, encontrando-se 
acautelado na presente DIA. 

− Domínio Hídrico: foram solicitados esclarecimentos sobre a eventual intervenção 
no leito da linha de água, com alteração do seu traçado. Assim, em fase de 
RECAPE, deverá ser indicada, e devidamente caracterizada, a solução a 
implementar tendente a reduzir, ou mesmo eliminar, o previsível aumento do 
caudal a drenar para a linha de água, proveniente das águas pluviais da área de 
intervenção, fruto da impermeabilização do solo. 

− Uso do solo e Ordenamento do Território: é fundamental, na fase de RECAPE, 
assegurar o cumprimento das medidas designadamente ao nível das 
acessibilidades, bem como estar garantida a execução conjunta do Retail Park 
Paço de Rei, vias, zonas verdes e renaturalização linha da água, não sendo 
aceitável a construção isolada da peça, sob pena desta ficar descontextualizada 
e poder estar em causa o cumprimento ao PDM. 

− Sócio-economia: durante a fase de construção, será gerada uma procura local 
de mão-de-obra no sector da construção, prevendo-se, dado o tipo de e a 
dimensão das obras, que o emprego de mão-de-obra possa ser local. Dada a 
importância do sector da construção civil, no concelho, o impacte é positivo, 
temporário e a sua significância dependerá da entidade responsável pela obra. O 
investimento do projecto, traduz-se na indução de efeitos multiplicadores na 
economia local e regional, sendo o impacte considerado positivo, moderado, 
directo e indirecto, regional e temporário. Na fase de exploração, os impactes 
são considerados positivos, directos e indirectos, de magnitude elevada, certos, 
permanentes, irreversíveis e de carácter regional.  

 

Assim, face ao exposto, e ponderados os factores em presença, resulta que o projecto 
do “Retail Park Paço de Rei” poderá ser aprovado, desde que cumpridas as condições 
constantes da presente DIA. 
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