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1. Introdução 
 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do 

Retail Park Paço de Rei.  

 

O proponente do Projecto é a firma Ediplano – Maurício Lopes da Silva Lda., que tem morada 

na Rua de São Tomé e Príncipe, 267, 4430-228 Vila Nova de Gaia.  

 

O Estudo de Impacte Ambiental foi desenvolvido com o objectivo de responder aos requisitos 

do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. Este diploma legal, ao abrigo do nº 2 do Artº 

1º e do ponto 10 do Anexo II, obriga à apresentação de Estudo de Impacte Ambiental para 

projectos de estabelecimentos de comércio ou conjunto comercial com área igual ou superior 

a 1,5 ha. 

 

O Projecto designa-se Retail Park Paço de Rei e é apresentado na fase de Ante-Projecto. O 

Estudo de Impacte Ambiental foi realizado durante os meses de Março a Outubro de 2007 

 

 

2. Descrição do projecto 
 

2.1. Objectivos e necessidade do projecto 
 

O Projecto do Retail Park Paço de Rei foi desenvolvido tendo como objectivo colmatar uma 

lacuna existente no mercado de retalho. De acordo com os estudos desenvolvidos pelo 

Proponente, verifica-se actualmente, no mercado do Grande Porto, uma carência na oferta 

de espaços para retalhistas, em particular nos sectores de “Carpetes, Mobiliário e Decoração” 

e o de “Artigos do Lar”. 

 

2.2. Principais características do projecto 
 

Localização do projecto 

O Projecto do Retail Park Paço de Rei localiza-se na freguesia de Mafamude, pertencente ao 

concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto (Figura 1).  

 

O acesso ao local faz-se pela VL9 - Avenida D. João II, que liga a Av. da República e o IC2 à 

Ponte do Infante, e pela VL10 a partir do IC23, que liga o IC1 à Ponte do Freixo (ver Figura 2).  

 

Descrição da solução 

O terreno previsto para a implantação do Projecto tem uma área de 25.710 m2, sendo a área 

ocupada pelo edifício do Retail Park Paço de Rei de 16.500 m2 (Figura 3). A proposta assenta 

num Retail Park em que toda a superfície comercial e áreas de serviços associadas serão 

concentradas num único edifício de 5 pisos (ver Figura 4). O Projecto apresenta uma área 

bruta de construção de 40.000 m2. 
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Figura 4 – Implantação do edifício do Retail Park. 

 

Os pisos -2 e -1 destinam-se a estacionamento. O piso 0 é ocupado por um Hipermercado e 

pequenos espaços comerciais associados. No piso 1 localizam-se dois grandes espaços 

comerciais e alguns espaços de menor dimensão. O piso 2 é dedicado a Restauração e Lazer, 

albergando também, na área de maior contacto com o espaço urbano um espaço dedicado aos 

Artigos para o Lar. A faixa Sul do edifício, à excepção do piso 2, é ocupada por áreas de 

estacionamento, cais de cargas e descargas e outras áreas de serviços. No Quadro 1 é 

apresentada uma síntese dos usos previstos em cada um dos pisos do edifício. 

 

Quadro 1 – Síntese dos usos previstos por piso. 

 Uso previsto 

Piso -2 - Estacionamento (585 Lugares) 

Piso -1 - Estacionamento (542 Lugares) 

- Auto shop 

Piso 0 - Hipermercado 

- Cais de cargas  

- Área comercial 

- Espaço alimentação 

- Estacionamento (55x2 Lugares) 

Piso 1 - Entrada principal do edifício 

- “Espaço rótula” 

- Áreas comerciais 

- Retail 

- Estacionamento (130x2 Lugares) 

Piso 2 - Restauração e Lazer 

- Praça 

- Espaço dedicado aos Artigos para o Lar 

- Esplanada 
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O funcionamento do Projecto tem associado a criação de 692 postos de trabalho directos e 

800 indirectos. O investimento previsto é, de acordo com o Proponente, de 46 milhões de 

euros. 

 

O Retail Park funcionará, aberto ao público, entre as 10h00 e as 24h00. As actividades de 

manutenção assim como entregas dos fornecedores funcionarão de segunda a sexta-feira das 

06h30 às 11h30. Prevê-se que o Retail Park funcione 363 dias por ano. 

 

Abastecimento de água 

O abastecimento de água será efectuado a partir da rede pública existente. A água será usada 

nas instalações sanitárias, actividades de restauração e limpeza. 

 

Águas residuais 

Na fase de construção, como resultado do funcionamento do estaleiro serão produzidas águas 

residuais domésticas provenientes das instalações sanitárias. O destino destas águas deverá 

ser a rede pública de recolha de águas residuais explorada pela empresa Águas de Gaia EM. 

 

Poderão ainda ser geradas outras águas residuais decorrentes dos processos de construção. 

Nesta fase do Projecto não existe informação sobre os métodos construtivos. No entanto, as 

águas residuais produzidas deverão ser tratadas e o seu destino final objecto de autorização 

de descarga.  

 

Na fase de funcionamento as águas residuais têm origem nas instalações sanitárias e nas 

cozinhas dos restaurantes ou outras zonas onde exista a produção de alimentos. O Projecto 

prevê a instalação de redes individualizadas para recolha dos efluentes domésticos e ainda a 

instalação de equipamentos de separação de gorduras. Todas as águas residuais produzidas no 

Retail Park serão conduzidas ao sistema colector existente na área de implantação do 

Projecto.  

 

Serão ainda instaladas redes independentes para a drenagem pluvial das coberturas e para as 

zonas de estacionamento e circulação de veículos. Nesta última serão instalados órgãos de 

decantação de sólidos e separação de hidrocarbonetos antes da rejeição no colector público 

de águas pluviais. 

 

Resíduos 

Na fase de construção existe um conjunto de actividades que geram resíduos, nomeadamente 

as operações de remoção da vegetação e decapagem do terreno. A utilização de maquinaria 

pesada, nomeadamente escavadoras e outros equipamentos de construção civil, vão originar 

um conjunto de resíduos associados às operações de manutenção e trasfega de combustíveis, 

na maioria dos casos com características perigosas. 

 

A própria actividade de construção do edifício tem associada a produção de resíduos de 

construção e demolição, madeiras e resíduos de embalagens. 

 

O Proponente na contratação com o empreiteiro geral deverá garantir o bom armazenamento 

e destino final dos resíduos produzidos. 
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Como resultado do funcionamento do Projecto serão gerados diversos tipos de resíduos, 

nomeadamente resíduos de embalagens com origem na actividade comercial, que deverão ser 

recolhidos selectivamente. Serão ainda produzidos resíduos sólidos urbanos e equiparados 

com origem nas actividades de restauração que serão igualmente recolhidos separadamente. 

 

Cada piso terá um compartimento dedicado ao armazenamento temporário dos resíduos de 

uma forma selectiva. O edifício terá um cais de carga/descarga dedicado ao pré-tratamento e 

deposição final dos resíduos antes de serem evacuados para o exterior. Nesta área serão 

instalados compactadores selectivos dos resíduos de tipo indiferenciado, de papel e cartão e 

de resíduos orgânicos. Será também instalado equipamento para os restantes resíduos 

recicláveis como o plástico/embalagens, as embalagens metálicas, o vidro e a madeira. 

 

O hipermercado será responsável pela gestão dos seus resíduos de forma autónoma. O seu 

compartimento de pré-tratamento estará ligado ao cais de carga/descarga utilizado por todos 

os lojistas. 

 

Poluentes atmosféricos 

Na fase de construção as operações de remoção da vegetação e decapagem do terreno assim 

como as operações de terraplenagem e regularização de cotas irão originar a emissão de 

partículas, o mesmo se verificando com as actividades de construção em geral. 

 

Na fase de funcionamento a emissão mais significativa de poluentes atmosféricos resulta do 

tráfego rodoviário gerado pelo empreendimento. A circulação de veículos é responsável pela 

emissão de poluentes atmosféricos característicos, nomeadamente monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, óxidos de azoto, dióxido de enxofre, hidrocarbonetos e partículas em 

suspensão. 

 

Ruído 

A fase de construção envolve normalmente diversas operações ruidosas, nomeadamente 

através da utilização de máquinas, equipamentos e veículos pesados em operações de 

desmatação, escavação, terraplenagem, betonagens ou simples transporte.  

 

O ruído resultante do funcionamento do empreendimento deve-se essencialmente ao tráfego 

rodoviário gerado.  

 

 

2.3. Programação temporal  
 

A fase de construção terá uma duração aproximada de 2 anos, com inicio previsto no primeiro 

trimestre de 2008. A fase de funcionamento do Retail Park deverá ter inicio no final de 2009 e 

terá uma duração de 35 anos. A fase de desactivação terá uma duração prevista de 6 meses. 
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3. Caracterização da situação de referência 
 

3.1. Geomorfologia e geologia 
 

Do ponto de vista geomorfológico, o Projecto insere-se numa área de relevo ondulado, que 

desce em degraus desde Santo Ovídio (236 m) e Monte da Virgem (209 m) até ao rio Douro, 

apresentando uma orientação Sul-Norte.  

 

O relevo na área do Projecto encontra-se bastante alterado devido principalmente à 

construção da rede viária. A cota média é de 80 m, sendo a área de implantação do edifício 

do Retail Park uma encosta com declive acentuado, que apresenta um desnível de cerca de 

16 m, de Nordeste para Sudoeste. O terreno é contornado a Este por uma linha de água 

permanente, afluente directo do rio Douro. 

 

A área do Projecto insere-se no Complexo Xisto-Grauváquico, constituído por rochas 

fissuradas de metassedimentos de conglomerados, xistos listados, micaxistos, gnaisses e 

migmatitos. A região apresenta um risco sísmico reduzido. 

 

 

3.3. Água subterrânea 
 

A região apresenta uma boa produtividade em termos de água subterrânea sendo o 

escoamento preferencialmente em direcção das linhas de água. Na camada superficial a água 

subterrânea encontra-se a uma profundidade que varia entre 4,8 a 14,1 m. 

 

A área apresenta um risco de contaminação médio a alto conferido pelas características do 

substrato geológico em particular das camadas mais superficiais. Nas camadas mais profundas 

este risco diminui. 

 

 

3.4. Água superficial 
 

O Projecto encontra-se localizado na bacia hidrográfica do rio Douro. O local é drenado por 

uma linha de água permanente que nasce no Monte da Virgem e desagua no rio Douro, na 

zona de Quebrantões. 

 

A qualidade da água superficial na envolvente do Projecto apresenta uma boa qualidade 

excepto nos parâmetros microbiológicos.  

 

 

3.5. Solo e capacidade de uso 
 

Na área do Projecto estão presentes solos jovens, pouco evoluídos, que apresentam uma 

pequena a média espessura e fertilidade baixa a média. Estas características conferem ao 

solo uma capacidade de uso agrícola reduzida.  
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3.6. Qualidade do ar 
 

Na proximidade da área de implantação do Projecto, a principal fonte de poluição do ar está 

associada ao tráfego rodoviário. A rede viária é constituída, mais perifericamente, pela A1, 

localizada a Este, o IC1 a Oeste e o IC2 a Sul. Nas imediações do Projecto existem ainda os 

recém construídos IC23, VL9 e VL10, bem como várias estradas municipais.  

 

Os dados disponíveis de qualidade do ar mais próximos da área de implantação do Projecto, 

revelam que em geral existe uma qualidade do ar aceitável. 

 

 

3.7. Ruído 
 

As principais fontes de ruído na área do Projecto têm origem nos veículos que circulam na 

densa rede viária. Os usos sensíveis ao ruído correspondem às áreas residenciais localizadas 

na envolvente do local de implantação do Projecto. 

 

Em geral, os níveis de ruído na área do Projecto são elevados devido ao intenso tráfego 

rodoviário. 

 

 

3.8. Resíduos 
 

O concelho de Vila Nova de Gaia é abrangido pelo sistema multimunicipal de recolha de 

resíduos Suldouro, juntamente com o município de Santa Maria da Feira. O sistema da 

Suldouro é constituído por uma central de valorização orgânica, um aterro e uma estação de 

triagem, todos localizados na freguesia de Sermonde, no concelho de Vila Nova de Gaia. 

Fazem ainda parte deste sistema multimunicipal 4 ecocentros e 1.310 ecopontos, distribuídos 

pelos dois concelhos. A densidade de ecopontos registada é de 324 habitantes/ecoponto. 

 

 

3.9. Paisagem 
 

A área de implantação do Projecto insere-se numa paisagem urbana com sinais da antiga 

matriz rural, encontrando-se actualmente em marcado processo de transformação. 

 

Os elementos marcantes da paisagem na envolvente mais próxima do Projecto são os que a 

seguir se apresentam: 

1) Área residencial - espaço urbano consolidado; 

2) Vias existentes e em construção; 

3) Áreas degradadas ou incultos; 

4) Área industrial e de armazenagem; 

5) Espaços verdes; 

6) Espaço agrícola. 
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A sensibilidade e qualidade da paisagem apresenta as seguintes características: 

− A área edificada, constituída pela área residencial e de escritórios e de armazenagem, 

é composta por edifícios com alguma dimensão, que constituem a parte mais 

periférica da cidade de Vila Nova de Gaia, sendo no geral o seu interesse visual 

reduzido. Constituem áreas com elevado número de observadores permanentes. 

− As vias são elementos estruturante, com elevado número de observadores, que se 

consideram como tendo uma qualidade visual reduzida. 

− O futuro parque da Cidade, situado a Sudeste da área do Projecto, bem como alguma 

área com cultura agrícola ainda existente, constituem as áreas com maior potencial 

paisagístico de toda a área em análise. 

 

 

3.10. Sócio-Economia 
 

O concelho de Vila Nova de Gaia apresentava em 2001 uma massa demográfica de 

288.749 habitantes, o que representa uns significativos 23% da população da Área 

Metropolitana do Porto, onde se insere, sendo mesmo o concelho mais populoso. Na última 

década o concelho apresentou um acréscimo do seu efectivo populacional, que se traduziu 

num aumento de 16,2%, cerca do dobro do registado para a Área Metropolitana do Porto 

(8,0%). A freguesia de Mafamude, onde se localiza o Projecto, apresentava, em 2001, 38.940 

habitantes (13,5% do total do concelho). 

 

O concelho de Vila Nova de Gaia e a Área Metropolitana do Porto apresentam, globalmente, 

uma estrutura económica diversificada embora com maiores pesos específicos em alguns 

sectores de actividade. A maior concentração de empresas ocorre no sector terciário, por 

força do grande peso do comércio e também dos serviços prestados às empresas. Segue-se o 

sector secundário, em que a representatividade das indústrias transformadoras e da 

construção têm um peso equivalente  

 

Verifica-se no concelho de Vila Nova de Gaia uma elevada taxa de desemprego (15%), que 

afecta em particular as freguesias mais directamente relacionadas com o Projecto, como 

Mafamude, Santa Marinha e Oliveira do Douro. 

 

 

3.11. Rede viária e tráfego 
 

O acesso ao local faz-se pela VL9 - Avenida D. João II, que liga a Av. da República e o IC2 à 

Ponte do Infante, pela VL10 a partir do IC23, que liga o IC1 à Ponte do Freixo e pela Rua 

Raimundo Carvalho, que liga a Av. da República a Oliveira do Douro (ver Figura 2). Está 

prevista ainda a extensão da VL10 para Sul, estabelecendo a ligação à EN222. 

 

Nas vias em causa, com excepção da VL10, os volumes de tráfego encontram-se aquém dos 

limites da capacidade de carga. 

 

A área de implantação do Projecto é servida pela linha amarela do Metro do Porto que liga o 

centro de Gaia ao Hospital de S. João. A estação mais próxima da área do Projecto é S. João 

de Deus, situada na Avenida da República, a cerca de 750 m. No que respeita aos transportes 
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rodoviários públicos, a área não é servida pelo Serviço de Transportes Colectivos do Porto 

(STCP), existindo nas imediações da área de Projecto, apenas na rua Raimundo Carvalho, 

paragens de outros operadores. 

 

3.12. Ordenamento do território 
 

A área de implantação do Projecto apresenta actualmente um uso indefinido, sendo ocupado 

por vegetação herbácea.  

 

De acordo com o Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia, a área afecta ao Projecto 

encontra-se totalmente inserida em “Área Urbana de Edificabilidade Intensiva”, em função 

dos usos dominantes e preferenciais do solo. O Projecto encontra-se inserido na área de 

intervenção do Plano de Urbanização da Zona Envolvente à VL9, que se encontra em 

elaboração. 

 

Na área de implantação do Projecto não existem condicionantes de Reserva Ecológica 

Nacional (REN), Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou de outro tipo. 

 

 

3.13. Património arqueológico 
 

A área de implantação do Projecto apresenta-se extremamente intervencionada por 

componente humana, com evidentes vestígios de utilização durante a abertura do grande 

acesso rodoviário vizinho, de rotundas, e zonas urbanas, cuja pressão reduziram a área a uma 

grande descaracterização, pouco expectante para a manutenção de níveis ou materiais de 

contexto arqueológico. 

 

A prospecção de terreno revelou assim uma absoluta ausência de quaisquer elementos de 

interesse arqueológico e/ou patrimonial.  

 

 

3.14. Evolução previsível na ausência do Projecto 
 

A área do Projecto insere-se numa zona de urbanização programada pelo Plano Director 

Municipal e detalhada pelo Plano de Urbanização da Área envolvente à VL9, pelo que se 

perspectiva a médio prazo a transformação desta zona e a perda das suas características 

actuais. Esta transformação decorrerá da construção de infra-estruturas viárias e edifícios. Os 

lotes adjacentes à área de implantação do Projecto destinam-se à ocupação por edifício de 

habitação, comércio e serviços. 

 

Assim, dificilmente a área manterá as suas características actuais devendo sofrer uma 

artificialização resultante da esperada ocupação urbana. É assim provável que os impactes 

previstos para a generalidade dos factores decorrentes da implementação do Projecto 

ocorram de qualquer forma, mesmo sem a sua implementação.  
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4.  Impactes ambientais 
 

4.1. Geomorfologia e geologia 
 

Ao nível da geomorfologia as principais acções da fase de construção estão associados à 

remoção do coberto vegetal preparação do terreno, nomeadamente, as operações de aterro e 

escavação, com recurso a meios mecânicos. Estas acções têm como consequência a alteração 

do relevo existente e a criação de formas de relevo artificiais, podendo ainda, pontualmente, 

ocorrer fenómenos erosivos e de instabilidade de taludes. 

 

Em relação aos recursos geológicos, a movimentação de terras provocará a destruição da 

camada superficial do solo e das formações geológicas superficiais. É de salientar que na área 

não foram identificados recursos minerais nem monumentos geológicos.  

 

As acções do Projecto irão originar um impacte negativo que se considera de baixa 

significância uma vez que se trata de uma intervenção localizada, estando os efeitos 

restringidos à área de implantação do Projecto e à fase de construção. 

 

 

4.3. Água subterrânea 
 

O impacte da construção do Retail Park irá fazer-se sentir apenas sobre os níveis aquíferos 

superficiais, que ocorrem onde o substrato geológico se apresenta mais fracturado, podendo 

ocorrer localmente um rebaixamento do nível freático.  

 

O funcionamento do estaleiro de obra e as operações de construção poderão interferir com a 

qualidade da água, decorrente de eventuais contaminações acidentais. A compactação e 

impermeabilização do solo, irão originar a diminuição da infiltração da água no solo, o que 

além de interferir directamente com o escoamento das águas superficiais, interfere 

indirectamente com a água subterrânea devido à diminuição da recarga.  

 

Deste modo, o impacte da fase de construção nas águas subterrâneas será negativo mas de 

baixa significância uma vez que não se prevê a afectação dos usos, dada a grande distância a 

que se encontram as captações da área de implantação do Projecto. 

 

Na fase de funcionamento, as principais perturbações nas águas subterrâneas decorrem da 

presença do Retail Park que origina a impermeabilização do solo. Ocorre assim uma alteração 

do sistema de drenagem pelo que se espera um impacte negativo. Pelo facto de não se prever 

a afectação do aquífero mais profundo considera-se que o impacte será de baixa significância. 

 

 

4.4. Água superficial 
 

Na fase de construção as operações de remoção da vegetação, terraplenagens e 

movimentação de maquinaria pesada, poderão provocar alguma afectação na drenagem 

natural decorrente de fenómenos de impermeabilização e compactação de solos. Pode ainda 

ocorrer o arraste de sólidos em suspensão pelas águas superficiais. Assim, durante a fase de 

construção é esperado um impacte negativo sobre a rede de drenagem. Este impacte deverá 
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ser indirecto pois não serão efectuadas intervenções na linha de água. Dada a reduzida 

expressão da referida linha de água considera-se que o impacte apresenta uma baixa 

significância. Acresce referir que devem ser adoptadas medidas de minimização por forma a 

reduzir ou mesmo evitar a ocorrência do impacte. 

 

A produção de águas residuais na fase de construção provocará um impacte negligenciável 

uma vez que o seu destino deverá ser a rede pública de recolha de águas residuais explorada 

pela empresa Águas de Gaia EM. 

 

Os potenciais derrames acidentais de óleos ou outros combustíveis e lubrificantes associados 

às operações de manutenção e abastecimento da maquinaria afecta à construção, bem como 

a incorrecta gestão de resíduos, poderão acarretar danos no ambiente. No entanto, dada a 

sua reduzida probabilidade de ocorrência e à implementação das medidas de minimização 

propostas considera-se o impacte negligenciável.  

 

Na fase de funcionamento a presença do edifício não afectará nenhuma linha de água e 

implicará um acréscimo reduzido da área impermeabilizada, pelo que se espera que a 

perturbação no regime hidrológico seja negligenciável. Todas as águas residuais produzidas no 

Retail Park serão conduzidas ao sistema colector público. Serão ainda instaladas redes 

independentes para a drenagem pluvial das coberturas e para as zonas de estacionamento e 

circulação de veículos, com o respectivo tratamento adequado antes da sua rejeição. Assim, o 

impacte global nos recursos hídricos deverá será negligenciável.  

 

 

4.5. Solo e capacidade de uso 
 

Na fase de construção a remoção do solo tem como consequência a sua exposição aos 

fenómenos erosivos devido à sua mobilização e armazenamento, originando ainda a 

compactação dos terrenos, e diminuição do seu potencial de uso. Trata-se de um impacte 

negativo que se considera de baixa significância uma vez que o solo presente na área do 

Projecto apresenta uma baixa capacidade de uso. 

 

Na fase de funcionamento a presença do edifício e das restantes estruturas terão como 

consequência a impermeabilização da área de implantação do Projecto, originando a redução 

da infiltração das águas das chuvas e o aumento e alteração do percurso do escoamento 

superficial, podendo originar situações de erosão do solo. Espera-se assim um impacte 

negativo de baixa significância, dado que a envolvente à área do Projecto já se encontra 

bastante alterada, não se prevendo que ocorra um incremento dos fenómenos erosivos pela 

presença do Projecto em análise. 

 

 

4.6. Qualidade do ar 
 

Na fase de construção o movimento dos veículos e as actividades construtivas serão 

responsáveis pela emissão de poluentes atmosféricos, nomeadamente partículas em 

suspensão. Espera-se assim um impacte negativo que será de média significância atendendo à 

proximidade dos usos sensíveis. Nesta fase é particularmente importante a implementação de 

medidas de minimização dos impactes na envolvente. 
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Na fase de funcionamento do Retail Park, a circulação dos veículos pertencentes aos clientes 

será responsável pela emissão de poluentes atmosféricos característicos do tráfego 

rodoviário. Considera-se que o impacte associado ao tráfego rodoviário decorrente do 

funcionamento do Projecto será um impacte negativo. Dadas as características do parque 

automóvel e a diminuição espectável dos factores de emissão associados aos veículos, o 

acréscimo verificado no volume de tráfego associado ao funcionamento do Retail Park, deverá 

determinar um impacte na qualidade do ar de baixa significância. 

 

 

4.7. Ruído  
 

Na fase de construção o ruído tem origem no funcionamento da maquinaria e veículos que irá 

provocar uma alteração dos níveis de ruído na envolvente. Dado o carácter pontual da área 

afectada pelas actividades de construção e o facto de se tratar de uma perturbação 

temporária considera-se o impacte de baixa significância. 

 

Na fase de funcionamento o ruído com origem no tráfego rodoviário gerado pelo Retail Park 

não se traduzirá num incremento significativo dos níveis sonoros. Apenas se verifica um 

acréscimo de ruído devido à influência do tráfego gerado pela abertura de uma nova via – 

troço da VL10, localizado a Este da área do Projecto, que liga a rua Raimundo de Carvalho à 

EN222. Assim, o impacte do funcionamento de Retail Park no ambiente sonoro será 

negligenciável. 

 

 

4.8. Resíduos 
 

Decorrente da fase de construção são produzidos resíduos, o que determina um impacte 

negativo. Face à correcta gestão dos resíduos produzidos e dado que a capacidade do sistema 

de gestão não deverá ser afectada, espera-se um impacte negativo de baixa significância. 

 

Na fase de funcionamento os resíduos sólidos produzidos terão um local próprio no interior do 

edifício do Retail Park onde será efectuado o seu pré-tratamento e armazenamento 

temporário antes do seu envio a destino final adequado. A correcta gestão dos resíduos 

produzidos no Retail Park e o seu envio a destino final autorizado determina um impacte 

negligenciável. 

 

 

4.9. Paisagem 
 

A fase de construção é sobretudo uma etapa de desorganização espacial e funcional do 

território, sendo as perturbações relacionadas com a alterações na morfologia do terreno, 

devido à execução de aterros e escavações, e a introdução de elementos “estranhos”. Os 

impactes visuais introduzidos vão afectar a área de implantação do Retail Park, mas também 

toda a área com visibilidade para o Projecto, que em parte se encontra igualmente em 

processo de alteração devido à construção de outras infra-estruturas. O impacte previsível 

nesta fase é considerado negativo de média significância, dado que origina o incremento da 

artificialização de uma área com alguma visibilidade. 

 

Os impactes na paisagem na fase de funcionamento estão associados às alterações definitivas 

no ambiente visual, provocadas pela implantação do Projecto e dos seus componentes, com 
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particular relevância para o edifício. Considera-se que o impacte na paisagem é negativo, de 

baixa significância dado que o Retail Park não deverá provocar uma diminuição da qualidade 

paisagística, apesar de constituir uma interrupção na faixa constituída por espaços verdes ou 

agrícolas que liga o Monte da Virgem ao rio Douro. 

 

 

4.10. Sócio-economia 
 

Durante a fase de construção é esperado um aumento na procura local de mão-de-obra no 

sector da construção civil que se traduzirá num impacte positivo no sistema económico. 

Haverá ainda um contributo para atenuar os níveis de desemprego. O investimento previsto 

representa uma média mensal de cerca de 5 milhões de Euros, valor muito relevante que se 

traduz na indução de efeitos multiplicadores na economia regional e local. Trata-se de um 

impacte positivo de elevada significância. 

 

Decorrente do funcionamento do Projecto estima-se a criação de cerca de 692 postos de 

trabalho directos e 800 indirectos, o que representa um importante contributo para aumentar 

os níveis de emprego no concelho de Vila Nova de Gaia e também nos concelhos limítrofes.  

 

Globalmente todo o sistema económico regional poderá beneficiar devido ao rendimento 

proporcionado basicamente por três vias: pela despesa, relacionada com os funcionários e 

actividades na fase de construção, que incidirá sobre diversos agentes económicos 

fornecedores de bens e serviços; pela aquisição de bens e serviços e das sucessivas 

transacções económicas, devido ao rendimento; pela actividade económica em geral devido 

aos níveis de consumo. Trata-se de um impacte positivo de elevada significância atendendo 

ao número de postos de trabalho criados, ao reforço significativo do rendimento à escala 

supra municipal e o aproveitamento do potencial de serviços.  

 

 

4.11. Rede viária e tráfego 
 

Na fase de construção, face à ausência de informação sobre os veículos em circulação 

motivados pela obra, considera-se o impacte indeterminado. 

 

O tráfego adicional induzido na fase de funcionamento nas vias envolventes traduz-se na 

ultrapassagem da capacidade máxima do troço Norte da VL10 logo que o Retail Park entre em 

funcionamento.  

 

Verifica-se ainda que o desenho das saídas de camiões do Retail Park para o troço da VL10 a 

construir, potencia os conflitos nesta via dado que são efectuadas com viragens à esquerda, 

atravessando os dois sentidos de circulação. Considera-se assim que o impacte é negativo de 

elevada significância.  

 

 

4.12. Ordenamento do território 
 

Verifica-se a total compatibilidade do Projecto com os instrumentos de planeamento e 

respectivas condicionantes. Nestas circunstâncias o impacte sobre o ordenamento territorial é 

negligenciável.  
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4.13. Património arqueológico 
 

Dada a evidente ausência de contextos arqueológicos, o impacte sobre o património 

arqueológico é nulo. 

 

 

 

5. Medidas de minimização 
 

Durante a fase de elaboração do Projecto de Execução e nas fases de construção, 

funcionamento e desactivação do Retail Park Paço de Rei (RPPR) deverão ser implementadas 

todas as medidas de minimização de impactes e recomendações conforme apresentado nos 

Quadros 2, 3, 4 e 5. 

 

Quadro 2 – Medidas a implementar no PROJECTO DE EXECUÇÃO do Projecto. 

Descritor Medidas de minimização no PROJECTO DE EXECUÇÃO 

Geologia e 

geomorfologia 

- Elaboração de um estudo geológico e geotécnico de modo a adequar as técnicas 

construtivas e os meios técnicos ao tipo de substrato existente. 

Recursos hídricos 

subterrâneos 

- 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. 

- Apresentação de um plano de estaleiro. 

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

Recurso hídricos 

superficiais 

- Deverá ser verificada a capacidade de recepção do colector do sistema municipal de 

águas residuais, face aos quantitativos esperados. 

Paisagem - Execução de um plano de estaleiro, que vise a sua localização numa área com a menor 

exposição visual possível. 

 

Quadro 3 – Medidas a implementar na FASE DE CONSTRUÇÃO do Projecto. 

Descritor Medidas de minimização na FASE DE CONSTRUÇÃO 

Geologia e 

geomorfologia 

- O material rochoso de natureza metassedimentar, a retirar durante a escavação, deverá 

ser enviado e armazenado num local apropriado. 

- Deverá proceder-se à selecção das terras a mobilizar, as quais poderão, posteriormente, 

ser reaproveitadas em acções de reposição da topografia. Estes materiais deverão ser 

armazenados, ainda que temporariamente, em zonas específicas, anexas à obra, para a 

sua posterior reutilização. 

Recurso hídricos 

subterrâneos 

- Todas as estruturas que contêm materiais contaminantes devem ser inspeccionadas 

periodicamente, de forma a verificar se existe risco de contaminação. 

Recurso hídricos 

superficiais 

- No sentido de evitar a ocorrência de derrames acidentais de óleos ou combustíveis, 

associados ao funcionamento da maquinaria a utilizar na fase de construção, recomenda-

se que todas as operações de manutenção dessa maquinaria sejam efectuadas em local 

apropriado para o efeito em áreas impermeáveis dentro da área do estaleiro, e que os 

subprodutos dessas operações sejam armazenados em recipientes estanques e 

posteriormente encaminhados para destino final adequado, privilegiando-se a sua 

reciclagem. 

- Deverão de igual forma, ser definidos locais específicos para a armazenagem temporária 

dos resíduos na área do estaleiro, procedendo-se posteriormente à sua expedição para 

destino final adequado, privilegiando-se a sua reciclagem. 
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Descritor Medidas de minimização na FASE DE CONSTRUÇÃO 

Solo - Definir uma área de trabalho o menor possível, a fim de evitar danos nos terrenos 

circundantes, e limitar a circulação de maquinaria pesada sobre os solos de forma a 

evitar a sua compactação.  

- Antes dos trabalhos de movimentação de terras, os solos de melhor qualidade presentes 

nas áreas a intervencionar, deverão ser separados dos restantes, tendo em vista a sua 

posterior utilização. 

- Os produtos da decapagem deverão ser depositados em locais previamente escolhidos ou 

conduzidos a vazadouro. 

- As terras sobrantes deverão ser conduzidas a locais de depósito devidamente licenciados 

para o efeito. 

- Prever, no estaleiro, uma zona impermeável para a instalação e manipulação de 

combustíveis, óleos ou outras substâncias químicas. 

- Deverá ser efectuado o controle rigoroso na manutenção de veículos e máquinas de 

trabalho, de modo a evitar derrames acidentais de óleos e combustíveis no solo.  

- No caso de derrame acidental de substâncias contaminantes, deverá ser delimitada a 

área envolvente, devendo os solos ser sujeitos a remediação através de técnicas 

apropriadas, ou totalmente removidos e transportados para local apropriado. 

- Nas áreas que tenham sido utilizadas para estaleiro, parques de máquinas, vias e acessos 

provisórios deverá proceder-se ao revolvimento dos solos de modo a descompactá-los, 

reconstituindo assim, na medida do possível, a sua estrutura e equilíbrio. 

Qualidade do ar - Limitar às áreas estritamente necessárias as acções como movimentação de terras, 

circulação e parqueamento de máquinas e veículos.  

- Deve ser efectuada a rega dos acessos não pavimentados para minimizar a emissão de 

partículas associada à circulação de veículos pesados na área de implantação do Projecto. 

- A terra removida das escavações deve ser devidamente acondicionada, assim como 

materiais de construção como cimento e outros capazes de emitir poeiras. 

- Após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de 

trabalho, deverão ser devidamente limpos. 

Resíduos - Elaboração de um plano de gestão de resíduos durante a fase de obra por forma a 

garantir o seu destino adequado. 

- O empreiteiro deverá dar garantias de que os resíduos produzidos terão destino 

adequado. 

- Os locais de depósito temporário de materiais e entulho, deverão situar-se em locais 

protegidos dos ventos ou, caso não existam, providenciar a sua protecção com estruturas 

colocadas para o efeito, fora das zonas mais sensíveis. 

- Deverá ser proibida a deposição de resíduos lexiviáveis a céu aberto, por forma a evitar o 

arrastamento pelas águas pluviais de substâncias nocivas ao ambiente. 

- As terras sobrantes deverão ter como destino vazadouro devidamente autorizado. 

Paisagem - 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. 

- 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. 

- Deverão ser realizadas regas nas áreas em construção, de forma a reduzir as poeiras e 

minimizar os efeitos sobre a paisagem. 

- 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. 

Rede viária e 

tráfego 

- Deverá ser apresentado um plano de circulação com origem e destino dos veículos 

associados à obra. 
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Descritor Medidas de minimização na FASE DE CONSTRUÇÃO 

Património 

arqueológico 

- Apesar de não existirem contextos de ocupação referenciais verificados durante a fase de 

prospecção ou da detecção de materiais arqueológicos de superfície em articulação com 

contextos ocupacionais, sugere-se o 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; esta conclusão advém do facto de ser a zona em questão uma plataforma 

de cota mais baixa, ocupando uma área de sopé do Monte da Virgem, de contexto 

arqueológico, pelo que deverá ser prevista a possibilidade de deposição de materiais por 

escorrimento. A possibilidade de contextualização com o Castro de Mafamude é 

igualmente improvável, mas fica, de igual modo, salvaguardada por esta medida de 

minimização. Este quadro preventivo está em consonância com as referências e materiais 

supra indicados, bem como com a política decorrente da minimização de impactes 

provenientes de grandes obras, públicas ou privadas, que impliquem intervenções 

significativas ao nível dos solos. 

Ambiente sonoro - Assegurar a manutenção e revisão periódica de todos os veículos e de toda a maquinaria 

de apoio à obra. 

- O empreiteiro deverá fazer prova da certificação da classe de nível da potência sonora 

emitida por toda a maquinaria de apoio à obra. 

- Seleccionar sempre que possível técnicas e processos construtivos que gerem menos 

ruído. 

- Definir um horário de trabalho adequado, com a limitação da execução ou da frequência 

de actividades de construção que gerem elevado ruído apenas ao período diurno (das 

08h00 às 20h00) e nos dias úteis, e tendo em atenção o estabelecido no artigo 14º do 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

 

Quadro 4 – Medidas a implementar na FASE DE FUNCIONAMENTO do Projecto. 

Descritor Medidas de minimização na FASE DE FUNCIONAMENTO 

Recursos hídricos 

superficiais 

- Limpeza e manutenção periódicas do separador de hidrocarbonetos e separador de 

gorduras a instalar no RPPR. 

Rede viária e 

tráfego 

- Deverá ser assegurado que o RPPR 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. 

- Deverá ser corrigida a saída de camiões do RPPR por forma a minimizar os conflitos na 

VL10. 

 

Quadro 5 – Medidas a implementar na FASE DE DESACTIVAÇÃO do Projecto. 

Descritor Medidas de minimização na FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Recursos hídricos 

superficiais 

- 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. 

Rede viária e 

tráfego 

- Deverá ser apresentado um plano de circulação com origem e destino dos veículos 

associados à obra. 

 

Para a fase de construção, e de acordo com os impactes a ocorrer nesta fase, preconiza-se o 

Acompanhamento Ambiental da Obra, com o objectivo de acompanhar as acções relacionadas 

com a obra, cujo objectivo consiste em verificar e controlar a implementação correcta das 

medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte Ambiental e, em resultado do 

processo da Avaliação de Impacte Ambiental, auxiliando simultaneamente a entidade 
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responsável pelo Projecto e demais intervenientes na concretização das medidas e na 

prevenção e resolução  de questões ambientais inesperadas que possam surgir no decorrer da 

construção. 

 

Na fase de funcionamento do Retail Park 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. 

 

 

6 Planos de Monitorização 
 

Com o objectivo de determinar de forma sistemática a eficácia das medidas de minimização 

implementadas, permitindo, caso se justifique, a sugestão ou adaptação de outras medidas 

que possam corrigir possíveis impactes residuais são propostos planos de monitorização para 

as componentes Ambiente sonoro (fase de construção e funcionamento), tráfego (fase de 

funcionamento) e resíduos (fase de construção e funcionamento). 

 

 

7. Síntese 
 

Terminado o trabalho, e em jeito de balanço, é o momento de se sintetizarem as principais 

conclusões das análises efectuadas. 

 

Começamos por relevar que a implementação do Retail Park Paço de Rei apresenta 

importantes consequências benéficas na sócio-economia local e regional, tanto na fase de 

construção como de funcionamento. Na verdade quer o elevado valor do investimento, quer o 

reforço do produto e da estrutura produtiva, traduzem-se em impactes positivos de elevada 

significância, por representarem um aumento de uma fonte de rendimento e por reforçar o 

peso global da cidade de Vila Nova de Gaia e da Área Metropolitana do Porto enquanto pólos 

qualificados e competitivos. 

 

O Projecto apenas apresenta como impactes ambientais susceptíveis de preocupação os 

esperados sobre a rede viária, face à previsível pressão colocada na VL10. Os restantes meios 

receptores sofrem impactes negativos de baixa significância, com excepção dos prováveis 

efeitos da fase de construção sobre a paisagem e a qualidade do ar, que são de média 

significância. Estes impactes negativos são susceptíveis na sua maioria de atenuação 

mediante a aplicação de medidas de minimização e a adopção de planos de monitorização.  

 


