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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

Identificação 

Designação do Projecto: Loja IKEA - Loures 

Tipologia de Projecto: Estabelecimento Comercial Fase em que se 
encontra o Projecto: Anteprojecto 

Localização: Freguesia de Frielas, Concelho de Loures 

Proponente: IKEA PORTUGAL – Móveis e Decoração Lda. 

Entidade licenciadora: Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo - MEI 

Autoridade de AIA: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo Data: 30 de Junho de 2008 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 

1. Cumprimento das medidas de minimização e planos de monitorização constantes 
na presente DIA, bem como dos que vierem a ser aprovadas aquando da 
verificação da conformidade do Projecto de Execução com a DIA. 

2. Compatibilização com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de Março, na redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 180/2006, de 6 de Setembro, no que se refere à parte final da via de acesso à 
rotunda NE da Estradas de Portugal, S.A. (procedimento a instruir junto da 
CCDRLVT). 

3. Manutenção do caudal de escoamento na linha de água (afluente da Ribeira da 
Póvoa) na ordem dos 700 l/s, ou seja 2.500 m3/h (para possíveis descargas do 
Aductor de Circunvalação da EPAL).  

4. Demolição das construções existentes no extremo Oeste do terreno e 
renaturalização do local, situado em área de REN, de acordo com o Projecto de 
Integração Paisagística. 

5. Inclusão no caderno de encargos das medidas de minimização específicas para a 
fase de obra. 

 

Elementos a entregar em 
fase de RECAPE 

1. Inclusão no RECAPE, nos termos da Portaria nº 330/2001 de 2 de Abril, dos 
seguintes aspectos/estudos: 

 Plano de Monitorização da qualidade do ar, que deverá ser articulado com o 
Plano proposto no âmbito do processo de AIA “A8 – Auto-estradas do Oeste, 
alargamento e beneficiação para 2*3 vias do Sublanço CRIL/Loures”, tomando 
também em consideração uma análise mais detalhada dos efeitos do projecto na 
qualidade do ar, identificando o seu contributo específico, tendo em conta os 
receptores sensíveis considerados para o ruído (incluindo os propostos pela EP).
O referido plano deverá incluir a definição de medidas de minimização que vierem 
a revelar-se necessárias. 

 Reavaliação dos impactes sobre o ambiente sonoro, incluindo as medidas de 
minimização que vierem a revelar-se pertinentes e indispensáveis, tendo em 
conta o seguinte: 

- Estudo que vise o dimensionamento de medidas de minimização para o 
equipamento, a concretizar através de um projecto de acondicionamento 
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acústico. 

- Estudo para o dimensionamento da barreira acústica proposta no EIA, com 
vista à protecção do receptor sensível R2 (junto à EN250) e identificação das 
entidades responsáveis pela sua implementação. Caso a EN250 seja da 
responsabilidade da gestão autárquica é essencial saber se a autarquia tem 
previsto para a área algum plano municipal de redução de ruído e se a 
implantação do projecto não terá implicações na sua execução.  

- Aprofundamento do estudo do impacte do tráfego gerado pelo 
funcionamento do empreendimento no ramo de acesso da CRIL à A8, 
conforme proposto pela EP, com vista a averiguar da necessidade de 
implementar medidas de minimização do ruído nesta via. Este estudo deve 
também ter em conta o receptor sensível R1. 

- As medidas de minimização que venham a revelar-se estritamente 
necessárias à protecção das habitações na fase de exploração, deverão ser 
complementadas com campanhas de monitorização de maneira a que se 
possa verificar a eficácia resultante da sua implementação. 

 Plano de Monitorização do tráfego e das respectivas condições de circulação nas 
fases de construção e de exploração. 

 Proposta de Atravessamento da linha de água classificada como REN, de modo a 
que o leito da linha de água não seja interferido pela ligação ao ramal da CRIL e 
seja preservado a céu aberto. 

 Proposta de ligação às redes de abastecimento de águas, de águas residuais, 
pluviais, de gás e de electricidade, de modo a que as ligações sejam executadas 
com as infra-estruturas existentes em pontos onde não se verifica a interferência 
com as áreas classificadas como REN. 

 Descrição da fase de construção, indicando nomeadamente a localização dos 
estaleiros; as operações significativas previstas; o plano de circulação e a 
articulação com as obras associadas ao projecto de alargamento da A8. 

 Inclusão no Plano de Circulação (alterações de percurso, alternativas de 
circulação e esquemas gerais de circulação) os locais onde serão afixados os 
painéis informativos; especificação do tempo de antecedência para colocação 
dos painéis informativos; os contactos para efeitos de resposta aos pedidos de 
esclarecimento da população e a especificação dos períodos de circulação. 

 Projecto de integração paisagística, que inclua a valorização da envolvente à 
linha de água. 

 
Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

Medidas de minimização e de compensação: 

O RECAPE deverá apresentar a concretização discriminada das medidas de minimização para as fases de construção 
e de exploração, tendo por base as medidas abaixo referidas. 

FASE DE CONSTRUÇÂO 

1. 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, 3, 6, 8, 9, 11, 17, 20, 23, 
27, 28, 30, 33, 37 e 38. 

2. Programar as actividades de construção de forma a iniciar a movimentação de terras logo que os solos 
estejam limpos, a fim de reduzir ao mínimo o período em que estes ficam a descoberto, evitando a erosão 
eólica e a repetição de acções sobre os mesmos solos. 

3. Planear e realizar os trabalhos de forma a reduzir ao mínimo indispensável a sua duração, evitando as horas 
de maior fluxo de tráfego (início da manhã e final da tarde). 

4. Os solos férteis, provenientes das operações de decapagem, deverão ser armazenados em local de fácil 
acesso (a ter em conta no planeamento dos locais de depósito) e cobertos. Estes solos deverão ser utilizados 
nas operações de revegetação e integração paisagística.  
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5. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou em áreas 
degradadas, devendo ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou 
minimizar movimentações de terras e abertura de acessos.  

6. A localização dos estaleiros deverá ser escolhida, de modo a ter impacte visual mínimo e a evitar a afectação 
de zonas muito próximas de habitações. 

7. Optimizar as áreas ocupadas pelos estaleiros, as áreas de empréstimo, de depósito, de acessos e áreas para 
todas as actividades de construção, de modo a restringirem-se ao mínimo indispensável. 

8. Proceder à gestão e manutenção adequada dos estaleiros, do respectivo parque de máquinas e material de 
toda a zona afecta à obra, em conformidade com os regulamentos municipais existentes para este tipo de 
infra-estrutura temporária.  

9. Adoptar medidas de integração paisagística da área afecta à obra, dos acessos temporários e de todas as 
actividades de construção.  

10. Proibir a betonização e a impermeabilização dos solos na área fora dos estaleiros. 

11. No caso de ser necessária a deposição de terras sem utilidade para o projecto, estes materiais não deverão 
ser depositados em locais com risco de erosão, locais geomorfologicamente instáveis nem solos 
cartografados como áreas de REN. Neste sentido, a deposição dos materiais escavados deverá ser feita em 
zonas de anterior extracção, como pedreiras e areeiros desactivados, e/ou no âmbito da recuperação de 
áreas degradadas na envolvente do projecto, como terras de cobertura em aterros sanitários ou num 
vazadouro autorizado. 

12. No caso das operações de eliminação, estudar e definir cuidadosamente, consultando a legislação em vigor, 
as entidades oficiais competentes (Câmara Municipal de Loures, CCDRLVT) ou a entidade certificada a 
quem tenha sido atribuída a responsabilidade da gestão dos resíduos da obra, os locais e possibilidades de 
depósito definitivo de terras escavadas e outros materiais residuais da obra, em função das suas 
características, da ausência/presença de contaminação e da redução da distância entre a área afecta a obra 
e o depósito definitivo.  

13. Caso seja necessário recorrer a materiais de empréstimo, o volume de exploração de manchas de 
empréstimo deverá ser correctamente dimensionado, impedindo a extracção de massas de terreno 
superiores às que sejam estritamente necessárias. 

14. Adoptar cuidados especiais nas operações de carga, descarga e deposição de materiais de construção e de 
materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado, nomeadamente 
através do acondicionamento controlado durante a carga, a adopção de menores alturas de queda durante a 
descarga, a cobertura e a humidificação. 

15. Deverá ser utilizado, sempre que possível, betão pronto na realização das obras de construção, procurando 
evitar a instalação de centrais de betão, minimizando assim os impactes relacionados com a emissão de 
partículas a partir destes locais. 

16. Na eventualidade de se instalarem, ainda que temporariamente, centrais de betão na zona de obra, deverá 
ser feita a escolha adequada da sua localização, evitando a proximidade aos receptores sensíveis e 
procedendo ao controlo das respectivas emissões através da utilização de sistemas de minimização de 
emissão de poluentes atmosféricos. 

17. Prevenir a potencial contaminação do solo, não permitindo a descarga directa no solo de poluentes (entulhos, 
lamas, betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos, resíduos sólidos e outros materiais 
residuais da obra) e evitando o seu derrame acidental. 

18. Implementar, já na fase de preparação de obra, um programa de controlo adequado de vazamento de óleos e 
lubrificantes a ocorrer na zona do estaleiros, através da implantação de volumes de contenção secundária 
(impermeabilizados e com sistema e drenagem independentes) em locais específicos para a armazenagem 
de óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra susceptíveis de 
serem acidentalmente derramados. 

19. As mudanças de óleos queimados só devem ocorrer na zona de estaleiro.  

20. Nos estaleiros, devem ser garantidas condições de impermeabilização, como forma de evitar as situações de 
infiltração nos solos e aquíferos de substâncias indesejáveis, resultantes, nomeadamente, de derrames 
acidentais. Estas condições são garantidas, através da implementação de plataformas impermeáveis para 
lavagem de equipamento (com um sistema de recolha e esgoto das águas para local onde sejam sujeitas a 
tratamento, ou susceptíveis de serem rejeitadas num sistema apto para a sua recolha) e para as operações 
de manutenção, como sejam as reparações mecânicas, mudanças de óleo e restantes operações de 
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lubrificação, ou aplicação de massas.  

21. A limpeza e a lavagem de equipamento e as operações de manutenção (como sejam, as reparações 
mecânicas, mudanças de óleo e restantes operações de lubrificação) devem ser realizadas na zona dos 
estaleiros, que deverão estar convenientemente sinalizadas.  

22. Assumir responsabilidade pela gestão de todo o tipo de materiais residuais produzidos na área afecta a obra 
ou transferir, parcial ou totalmente, essa responsabilidade a uma entidade devidamente certificada para o 
efeito. 

23. Assumir responsabilidade pelo tratamento das águas residuais produzidas nos estaleiros resultantes da 
lavagem da maquinaria de apoio à obra, ou de quaisquer outras actividades, caso estas não cumpram os 
valores regulamentados para os parâmetros de qualidade de águas residuais a descarregar nos colectores 
municipais de águas residuais (nomeadamente, no que se refere às partículas em suspensão e aos 
hidrocarbonetos).  

24. Definir operações de armazenagem em locais e em contentores específicos para todo o tipo de materiais 
residuais produzidos na área afecta à obra. 

25. Definir operações de transporte de todo o tipo de materiais residuais produzidos para destino final adequado 
a cada um, tendo em conta o seu tratamento, valorização, ou eliminação. 

26. Assegurar a remoção de todo o tipo de materiais residuais produzidos na área afecta à obra, evitando que 
esta seja de pólo de atracção para a deposição inadequada de outros resíduos por terceiros.   

27. Sempre que aplicável, estudar e definir cuidadosamente, com o acordo da Autarquia e outras entidades 
oficiais competentes, o esquema de alterações na circulação rodoviária e rápido restabelecimento de 
caminhos interrompidos, de forma a garantir a menor perturbação possível em termos de mobilidade.  

28. Deverão ser adoptados materiais de revestimento e vedações que possuam propriedades absorventes ou 
isoladoras, de modo a minimizar os elevados níveis acústicos registados na área de estudo. 

29. Para os equipamentos que, eventualmente, não possuam indicação do respectivo nível de potência sonora, 
deverão ser tomadas diligências no sentido da sua obtenção, por parte do empreiteiro, nomeadamente 
através da sua solicitação ao fabricante ou importador, ou através da realização de medições in situ, por 
entidade devidamente credenciada, para sua caracterização. 

30. Relativamente aos veículos pesados de acesso à obra, devem ser evitadas, a todo o custo, situações de 
aceleração/desaceleração excessivas, assim como buzinadelas desnecessárias, sobretudo quando os 
veículos se encontrem próximos de Zonas Sensíveis ou Mistas. 

31. Para fontes fixas e áreas de estaleiro, normalmente confinados a um determinado espaço, deverá 
equacionar-se o seu encapsulamento e/ou a colocação de Barreiras Acústicas. Os materiais a usar deverão 
possuir características de absorção sonora, para aumentar a sua eficácia, e características de resistência 
mecânica e anti-corrosão para suportar condições adversas.  

32. Para os veículos pesados que transportem materiais e equipamentos, usando as vias de tráfego existentes, e 
máquinas que no espaço da obra se movimentem de um lado para o outro, inviabilizando o seu 
encapsulamento, deverá equacionar-se, caso necessário, a distribuição adequada destas actividades ao 
longo do dia, privilegiando períodos inequívocos de menor perturbação das populações. 

33. No parque de estacionamento à superfície, devem ser previstas formas de ensombramento dos veículos, 
evitando grandes diferenças de temperatura entre o interior e exterior dos veículos, prejudicais ao conforto e 
bem-estar humanos. 

34. Usar pavimentos não agregados permeáveis, tanto quanto possível, na zona de estacionamento e de 
enquadramento do edifício comercial, de modo a evitar a excessiva impermeabilização da área em estudo. 

35. Todas as espécies vegetais autóctones/com interesse ecológico existentes no local, que sejam afectadas 
pela implantação do projecto e que apresentem boas condições fitossanitárias, deverão ser devidamente 
transplantadas para local provisório para posterior utilização na execução no plano de plantação do projecto 
de espaços verdes. 

36. O projecto de integração paisagística deverá promover a utilização de espécies autóctones e características 
da região mediterrânica, e não deverão ser utilizadas espécies exóticas nem listadas como invasoras no DL 
nº 565/99 de 21/12. 

37. Uma vez que o novo acesso, oriundo do Túnel do Grilo, irá interferir com a faixa de terreno pertencente à 
EPAL numa zona crítica (já que ali existem maciços e caixa sobrelevada do Aductor, que inclui também uma 
descarga na linha de água), a linha de água terá de continuar a garantir um caudal de escoamento (para 
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possíveis descargas do Aductor) na ordem dos 700 l/s, ou seja 2500 m3/h. Também outros eventuais caudais 
com origens diversas devem ser salvaguardados.  

38. Acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem a mobilização do solo, incluindo 
desmatações e decapagens superficiais em acções de preparação ou regularização do terreno, escavações, 
terraplanagens, instalação de estaleiros, abertura de caminhos de acesso ou outras infra-estruturas. Os 
resultados destes trabalhos podem determinar a adopção de medidas de minimização específicas. 

39. As áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de terras, áreas de empréstimo, outras áreas) deverão ser 
prospectadas, antes do início da obra, no caso de se situarem fora das zonas prospectadas no decurso 
deste EIA. 

40. Após conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho deverão ser 
limpos devido à possibilidade de permanência de resíduos (óleos, por exemplo) que, mesmo em baixas 
concentrações, podem afectar, a longo prazo, os solos e a qualidade da água. 

41. Após o término da fase de construção dever-se-á proceder à escarificação dos terrenos nas zonas mais 
compactadas pelas obras, de forma a conseguir o restabelecimento das condições naturais de infiltração e de 
armazenamento dos níveis aquíferos locais. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

42. A linha de água existente no terreno deverá ser preservada a céu aberto, e efectuada a sua integração 
paisagística. 

43. A fim de minimizar a afluência de águas pluviais à rede de drenagem, deverá ser estudada a implantação de 
estruturas (bacias de retenção) destinadas à laminagem dos caudais pluviais afluentes à rede pública, 
inseridas na zona verde marginal à linha de água. 

44. Deverão ser implementadas bacias de retenção de sedimentos arrastados e colocar dispositivos de retenção 
e separação de hidrocarbonetos para impedir a eventual contaminação das águas pluviais. 

45. As águas pluviais poderão ser recolhidas através de uma rede de drenagem e, se possível, reaproveitadas 
para rega, reduzindo-se assim a afluência superficial ao sistema hídrico, em detrimento do escoamento 
superficial e subterrâneo. (No caso de serem aproveitadas deverá ser feita a monitorização das mesmas, 
tendo em conta os valores constantes Anexo 16 do DL nº 236/98 de 1/8 (qualidade das águas destinadas à 
rega). 

46. A rega dos espaços verdes deverá processar-se nos períodos menos quentes do dia, de modo a evitar a 
perda de água por evaporação; 

47. A rede de rega e os equipamentos deverão ser mantidos em bom estado de funcionamento, de modo a 
minimizar perdas de água no sistema; 

48. Deverá ser equacionada a instalação de sensores de humidade e um sistema de monitorização, de forma a 
calcular as necessidades óptimas de água das diversas áreas ajardinadas, evitando dotações em excesso, 
factor que leva também à redução da necessidade de aplicação de fungicidas. 

49. A manutenção dos espaços verdes deve ser permanente, cuidada e efectuada recorrendo o mínimo possível 
a agentes pesticidas, adubos, fertilizantes e fitofármacos. 

50. Não deverão ser aplicados adubos azotados se estiver prevista a ocorrência de precipitação nas 48 h 
seguintes, nem antes de regar, nem durante os meses de Dezembro e Janeiro. 

51. A aplicação de fertilizantes e de pesticidas não deverá coincidir com os períodos de maior precipitação, uma 
vez que nesta altura aumenta o volume de água que faz circular os poluentes mais solúveis em profundidade. 

52. Não se deverá utilizar pesticidas móveis e persistentes na água ou que possam formar substâncias tóxicas, 
persistentes ou bioacumuláveis. 

53. Os adubos sólidos e, sobretudo os líquidos deverão ser armazenados em locais secos e impermeabilizados, 
situados a mais de 10 m de distância das linhas de água, de valas ou condutas de drenagem, de poços, furos 
ou nascentes. 

54. A aplicação de fertilizantes deverá ser uniforme em quantidade e em extensão, impedindo que existam zonas 
onde a concentração dos compostos azotados permaneça em excesso, ou seja, originando zonas de 
poluição preferenciais. 

55. A ser instalado algum sistema de caldeiras deverá ser dada preferência à utilização de gás natural como 
combustível. 

56. Implementar um sistema de incentivo à utilização de transporte público e/ou outras alternativas que 
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promovam a mobilidade sustentada. Poderão ser previstas medidas de articulação com outros 
empreendimentos/entidades, de forma a encontrar soluções conjuntas que sejam favoráveis aos utilizadores 
desses espaços e que permitam minimizar os efeitos cumulativos do tráfego gerado por vários 
empreendimentos. 

Programas de Monitorização 

QUALIDADE DO AR 

Atendendo à natureza dos impactes na qualidade do ar resultantes da implementação deste projecto e tendo em conta 
a avaliação apresentada no EIA, deverá ser definido um Plano de Monitorização, a apresentar em fase de projecto de 
execução. Este Plano deverá ser articulado com o Plano proposto no âmbito do processo de AIA projecto “A8 – Auto-
estradas do Oeste, alargamento e beneficiação para 2*3 vias do Sublanço CRIL/Loures”. 

 

AMBIENTE SONORO 

Na sequência da reavaliação dos impactes do projecto sobre o ambiente sonoro (a apresentar em fase de projecto de 
execução), as medidas de minimização que venham a revelar-se estritamente necessárias à protecção das habitações 
na fase de exploração, deverão ser complementadas com campanhas de monitorização de maneira a que se possa 
verificar a eficácia resultante da sua implementação. 

 

SÓCIO-ECONOMIA 

Deverá ser definido um Plano de Monitorização do tráfego e das respectivas condições de circulação nas fases de 
construção e de exploração, a apresentar em fase de projecto de execução. 

 
Validade da DIA: 30 de Junho 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: 

Resumo do procedimento 

− Após a entrada do EIA na CCDRLVT (em 21-12-2007), verificou-se que a 
documentação não se encontrava em condições para se iniciar o respectivo 
procedimento, facto que foi transmitido ao proponente.  

− Após a entrada na CCDRLVT dos elementos em falta (em 10-01-2008), foi iniciado 
o procedimento e procedeu-se à apreciação do EIA em termos de adequação do 
seu conteúdo, tendo a CA considerado não estarem reunidas as condições para 
ser declarada a Conformidade. Assim, ao abrigo do n.º 4 do artigo 13.º do DL nº 
69/2000 de 3 de Maio, na sua redacção actual, foram solicitados esclarecimentos 
e elementos adicionais no âmbito dos factores ambientais, “recursos hídricos”, 
“qualidade do ar”, “sócio-economia”, “ordenamento do território”, “paisagem”, 
“ambiente sonoro”, “património” e questões relativas à descrição do projecto e 
justificação da sua necessidade. Foi, também, solicitada a reformulação do 
resumo não técnico. 

− A solicitação dos elementos adicionais foi efectuada a 4-02-2008, endereçada ao 
proponente e implicou a suspensão do procedimento de AIA. 

− Na sequência do pedido de elementos, o proponente solicitou à CA uma reunião, 
para esclarecimento de dúvidas relativas ao “ambiente sonoro” e “ordenamento do 
território”, que teve lugar a 7-03-2008. 

− Com a entrega dos elementos solicitados, a 11-03-2008, consubstanciada no 
Aditamento ao EIA e no RNT reformulado, ambos datados de Fevereiro de 2008, e 
tendo a CA, após a sua análise, considerado que o EIA continha informação 
suficiente para dar continuidade ao procedimento de avaliação, foi declarada a 
conformidade do EIA, em 28-03-2008. No entanto, a CA considerou, ainda, 
necessário solicitar ao proponente esclarecimentos adicionais relativamente ao 
“ordenamento do território”, “qualidade do ar” e “águas residuais”. Estes elementos 
deram entrada em 17-4-2008 (Aditamento 2, de Abril de 2008). 

− Realização da Consulta Pública, tendo o seu início ocorrido a 11.04.2008 e o seu 
termo a 19.05.2008. 

− No decorrer da avaliação, a CA solicitou ainda esclarecimentos relativos ao 
“ambiente sonoro” (solicitados a 13-5-2008 e entregues a 30-5-2008) e “ecologia” 
(solicitados a 5-6-2008 e entregues a 12-6-2008). 

− No que se refere à metodologia utilizada pela CA na avaliação do EIA, esta 
contemplou a análise do EIA (e seus aditamentos), a consulta do público, a 
realização de uma visita técnica ao local (16-5-2008), bem como reuniões de 
trabalho e discussão com o objectivo de avaliar os impactes do projecto e a 
possibilidade dos mesmos virem a ser minimizados/potenciados.  

− Foram também incluídos, no Parecer da CA, os contributos da consulta às 
entidades externas com competência na apreciação do projecto e em matérias 
específicas abordadas. Assim, ao abrigo do nº. 8 do art. 14º do DL acima referido, 
foi solicitado parecer às seguintes entidades: Câmara Municipal de Loures; EP –
Estradas de Portugal, S.A.; EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.; 
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A e DRELVT-MEI. 

 

Pareceres Externos 

Foram recebidos os pareceres da Câmara Municipal de Loures; EP - Estradas de 
Portugal, S.A.; EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.; REN - Rede 
Eléctrica Nacional, S.A e DRELVT-MEI, que constam na íntegra do Anexo III do parecer 
da CA. 

Relativamente aos pareceres da EP, S.A; EPAL, S.A.; REN, S.A. e  DRELVT-MEI, estes 
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foram integrados no parecer da CA, nos factores ambientais respectivos, a saber, 
ordenamento do território, ambiente sonoro e sócio-economia, sendo de destacar o 
seguinte: 

- A EP considerou que será conveniente aprofundar o estudo do impacte do tráfego 
gerado pelo funcionamento do empreendimento no ramo de acesso da CRIL à A8, 
com vista a averiguar da necessidade de implementar medidas de minimização do 
ruído nesta via. Estas medidas poderão revestir-se de grande importância, uma vez 
que se estima que cerca de 51% dos clientes da Loja utilizará esta via e que nas 
proximidades desta, mais a Sul, se encontram algumas habitações.  

- A Câmara Municipal de Loures, procede a uma análise da conformidade do 
projecto com os IGT em vigor, e relativamente à desconformidade do projecto com 
o PROTALM, refere que a área estruturante secundária em questão corresponde à 
unidade ecológica de várzea e costeiras de Loures, o que pela sua descrição, não 
deveria integrar a área do projecto. 

A CML explica que a classificação de parte da área do projecto como área vital 
decorreu do reconhecimento que esta é uma área que, embora inserida em área 
urbana consolidada ainda não estava edificada, ou apresentava reconhecidos 
sinais de abandono das edificações ali existentes, pelo que, no âmbito da revisão 
do PDM, é sua intenção propor alterações à delimitação da área estruturante 
secundária para que esta corresponda cartograficamente às zonas da várzea e 
costeira de Loures, correspondendo à sua caracterização biofísica, da qual a área 
do projecto não fará parte, por não corresponder ao descrito ecossistema. 

A CML informou ainda que, no seu entendimento, o projecto não está sujeito a AIA. 

- A EPAL informa que o terreno previsto para a implantação do projecto abrange uma 
faixa de terreno, de que é proprietária, onde está construído o Aductor de 
Circunvalação, a qual deverá ser devidamente destacada da área afecta à Loja. A 
EPAL especifica que o novo acesso, oriundo do Túnel do Grilo, irá interferir com 
esta faixa de terreno numa zona crítica, já que ali existem maciços e caixa 
sobrelevada do Aductor, que inclui também uma descarga na linha de água. A 
EPAL acrescenta que esta linha de água terá de continuar a garantir um caudal de 
escoamento (para possíveis descargas do Aductor) na ordem dos 700 l/s, ou seja 
2500 m3/h.  

- A REN alerta para o facto da área de implantação do projecto se situar na 
vizinhança da Linha de Muito Alta Tensão Fanhões – Alto de Mira 3, a 22kV, a uma 
distância estimada de cerca de setenta metros. Embora à distância estimada entre 
a futura Loja e a servidão da RNT não ocorreram interferências, alerta no entanto 
para o facto de a presença de máquinas em fase de construção da obra (como por 
exemplo o eventual uso de gruas e equipamentos similares na zona da vizinha 
servidão), exigir atenção e cuidados particulares, pelo que pede para ser informada 
quando do início das obras de construção e se disponibiliza para assistir, no local, à 
avaliação das condições de segurança e indicação de eventuais medidas ou 
condicionalismos. 

- A DRELVT-MEI enviou o parecer relativo à vertente económica, elaborado pela 
Direcção Geral das Actividades Económicas (DGAE-MEI), que faz uma apreciação 
do pedido de instalação segundo os critérios definidos na Lei n.º 12/2004, de 30 de 
Março. 

Numa escala de 1 a 5 (1: negativo; 2: dispensável; 3: neutro; 4: positivo; 5: muito 
positivo) foi analisado o projecto em relação a três critérios (contribuição para a 
melhoria das condições concorrenciais do sector da distribuição; compromissos 
assumidos em matéria de estabilidade e qualidade do emprego; contributo para a 
integração intersectorial sustentada do tecido empresarial), tendo sido atribuído 
2,21 pontos.  

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

No âmbito da Consulta Pública, foram recebidos dois pareceres. 

- O INETI fez alguns comentários sobre os factores ambientais geologia, recursos 
minerais e hidrogeologia, donde se destaca a referência ao estudo geotécnico 



 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 9

constante do EIA, que considera adequado. 

- A Direcção Geral da Saúde considerou que, no desenvolvimento do projecto de 
execução, deverão ser tidos em conta aspectos relacionados com a saúde 
ambiental que contribuam para aumentar os níveis de conforto dos utentes e 
trabalhadores e para minorar as externalidades ambientais com efeitos negativos 
sobre o ambiente em geral e saúde humana em particular, tendo feito algumas 
sugestões, que a CA incluiu como medidas de minimização. 

A DGS alerta, ainda, para o facto de dever ser tida em conta, no projecto de 
execução, a necessidade das pessoas com mobilidade condicionada e das 
pessoas portadoras de deficiências. 

 

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 projecto em análise consiste na implantação de uma nova loja IKEA que pretende 
afirmar-se como um importante centro comercial de apoio a toda a zona de Frielas, 
Olivais e Zona Norte do Parque das Nações, contribuindo para a consolidação da 
estratégia municipal de apoio à implantação de novas actividades. 

De acordo com o EIA, para além da revitalização de uma área urbana actualmente 
abandonada e degradada, a proposta vem dotar a zona de serviços e áreas comerciais 
necessárias para o equilíbrio dos bairros habitacionais contíguos. Para além disso, 
constituirá um pólo de atractividade ao concelho de Loures, dada a sua situação 
privilegiada na confluência de dois dos principais eixos viários que atravessam o 
concelho (A8 e IC17/CRIL), assegurando uma ligação rápida a Loures, Lisboa, IP7/Eixo 
Norte-Sul e A1. 

Da análise efectuada, conclui-se que os impactes mais relevantes do projecto estão 
associados ao ordenamento do território, sócio-economia, ambiente sonoro e 
qualidade do ar. 

Ao nível dos impactes negativos, destaca-se a qualidade do ar e o ambiente sonoro. 

 Relativamente ao ambiente sonoro, o EIA assume que ocorrerão impactes 
cumulativos negativos de carácter permanente e de magnitude reduzida devido ao 
tráfego rodoviário. Da avaliação efectuada, resultou, no entanto, que, do ponto de 
vista cumulativo, e apesar do empreendimento, por si só, não incrementar impactes 
negativos muito significativos, esses impactes são relevantes, na medida em que 
os níveis sonoros actuais já ultrapassam os valores-limite legalmente impostos, 
agravando a exposição sonora dos receptores sensíveis. Assim, consta da 
presente DIA a necessidade do projecto de execução apresentar uma reavaliação 
dos impactes sobre o ambiente sonoro, bem como as medidas que vierem a 
revelar-se pertinentes e indispensáveis, para além do incentivo à utilização do 
transporte público e/ou outras alternativas que promovam a mobilidade sustentada. 

 Relativamente à qualidade do ar, e de acordo com a modelação apresentada no 
EIA em situação de cenário desfavorável (representa uma situação de condições 
meteorológicas desfavoráveis tanto relativamente às condições de dispersão de 
poluentes na atmosfera, como relativamente à direcção e velocidade do vento, 
tendo sido definida uma situação de grande estabilidade atmosférica, vento fraco e 
baixa altura da camada de mistura), poderão ocorrer valores superiores aos valores 
limite legislados para o poluente partículas, o que toma particular relevância pelo 
facto da área se englobar na aglomeração Área Metropolitana de Lisboa - Norte, 
onde têm sido verificadas excedências aos valores limite para partículas PM10 em 
número superior ao permitido pelo normativo legal. Assim, consta da presente DIA 
a necessidade de ser definido um Plano de Monitorização, a apresentar em fase de 
RECAPE. Este Plano deverá ser articulado com o Plano proposto no âmbito do 
processo de AIA projecto “A8 – Auto-estradas do Oeste, alargamento e 
beneficiação para 2*3 vias do Sublanço CRIL/Loures”. 

No que diz respeito aos impactes positivos, destaca-se ao nível do ordenamento do 
território, o facto do projecto, para além de não apresentar nenhuma desconformidade 
com o PDM de Loures, contemplar a revitalização de uma área de Reserva Ecológica 
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Nacional (REN) degradada, incluindo a demolição das construções aí existentes. 

Para além disso, salienta-se, ao nível sócio-económico, a criação de 450 postos de 
trabalho e o contributo para a diversificação e o aumento da especificidade dentro de 
segmento de mercado em causa, o que se traduz no alargamento da oferta comercial 
disponível. 

Face ao exposto, ponderados todos os factores em presença, resulta que o Projecto 
“Loja IKEA - Loures” poderá ser aprovado, desde que sejam cumpridas as condições 
constantes da presente DIA. 
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