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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Identificação 
Designação do Projecto: Pólo 5 da Cidade Empresarial de Paços de Ferreira 

Tipologia de Projecto: Anexo II – ponto 10, a) Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto de Execução 

Localização: Concelho de Paços de Ferreira, freguesias de Freamunde, de Ferreira e de Carvalhosa 
Proponente: PFR INVEST – Sociedade de Gestão Urbana, E.M. 
Entidade licenciadora: Câmara Municipal de Paços de Ferreira 

Autoridade de AIA: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDR-N) Data: 20 de Setembro de 2010 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 

1. Assegurar, previamente à aprovação de operações urbanísticas, o cumprimento do 
disposto no art.º 52.º e 57.º do Regulamento do Plano Director Municipal (PDM) de 
Paços de Ferreira (Aviso n.º 23617, de 5 de Dezembro). 

2. Assegurar o cumprimento dos índices de construção estabelecidos no 
Regulamento do PDM de Paços de Ferreira, bem como as normas estabelecidas 
para as “Áreas florestais de produção” (art.º 16.º do Regulamento do PDM de 
Paços de Ferreira) no que se refere ao tipo de ocupações e utilizações interditas. 

3. Reformulação do Estudo de Tráfego e de Acessibilidades, no sentido de integrar os 
seguintes aspectos: 

a. Na avaliação da procura de transporte com origem local, deve ser considerada, 
não apenas a nova área a desenvolver, mas também as áreas preexistentes 
contíguas que serão integradas no Pólo 5 em resultado do processo de 
reordenamento e requalificação a desenvolver, bem como a área remanescente a 
Nascente do Novo Arruamento, classificada, de acordo com o PDM de Paços de 
Ferreira, como “Áreas Industriais” a qual será, com forte probabilidade, ocupada 
no horizonte temporal considerado (2040). 

b. Ao estimar a procura de transporte local deve recorrer-se a outros modelos de 
análise que validem a analogia simplificada adoptada no estudo apresentado - um 
único caso que poderá não apresentar idêntico perfil de ocupação. 

c. No modelo de análise deve ser justificada com maior detalhe a metodologia 
de afectação do tráfego de passagem a toda a rede viária envolvente 
estudada, em particular, deve ser avaliado um cenário menos optimista mas 
de provável ocorrência que se traduzirá num significativo desvio de tráfego da 
Av. de São Domingos (a qual apresenta actualmente sinais de instabilidade, 
com um nível de serviço D) para o novo eixo da R. da Associação Empresarial 
– Novo Arruamento (o qual apresenta um nível de serviço B). 

d. O estudo de tráfego deve ser alargado, de modo a ser possível, para os 
lanços da R. do Móvel, da Av. de São Domingos e da R. da Associação 
Empresarial, bem como para as quatro intersecções já identificadas no estudo, 
proceder a uma análise discriminativa e à respectiva demonstração da 
capacidade dos referidos lanços. Deve ainda ser apresentada, com particular 
detalhe, a análise da capacidade do acesso principal ao Pólo 5, a partir do 
Novo Arruamento, incluindo a demonstração de capacidade e de segurança 
de viragens à esquerda, caso se verifique que a solução projectada para a 
intersecção assim o permitir. 

e. A análise da capacidade de estacionamento no exterior dos lotes deve incluir, 
não apenas a demonstração do cumprimento do estipulado no PDM de Paços 
de Ferreira, mas também o dimensionamento da capacidade necessária a 
uma resposta adequada ao perfil, taxa de ocupação e emprego estimados 
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para o Pólo 5. 

f. O projecto deve assegurar o estabelecimento, em condições de segurança, 
de circuitos de mobilidade não motorizada e prever as condições 
infraestruturais necessárias à exploração de serviços de transporte públicos 
de passageiros nas vias que garantem o acesso à área do projecto. 

4. Avaliação, com base nos resultados da Reformulação do Estudo de Tráfego e de 
Acessibilidades, de uma solução que contemple a execução de duas paragens 
(uma em cada sentido) no Novo Arruamento, à boca do acesso ao Pólo 5. Esta 
avaliação deve ser submetida à Autoridade de AIA para aprovação. 

5. Reavaliação do descritor Qualidade do Ar, com base nos resultados da 
Reformulação do Estudo de Tráfego e de Acessibilidades, e apresentação das 
eventuais medidas adicionais que venham a ser consideradas necessárias. 

6. O início dos trabalhos deve ser antecipadamente comunicado à Autoridade de AIA. 

7. Implementação do Plano de Integração Paisagística (PIP). 

8. Concretização dos elementos a entregar em sede de licenciamento, bem como das 
medidas de minimização e dos programas  de monitorização constantes da 
presente DIA. 

9. A presente DIA não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros 
pareceres, autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor, 
como sejam as entidades com competências específicas nas áreas sujeitas a 
condicionantes e servidões. 

 

Elementos a entregar em 
sede de licenciamento: 

1. Apresentação dos locais para destino final das terras sobrantes provenientes das 
escavações e das actividades de construção, e apresentação das respectivas 
licenças, se aplicável, nos termos do disposto n.º 2 do art.º 6.º do Decreto-Lei 
46/2008, de 12 de Março. 

2. Apresentação, junto da Autoridade de AIA para aprovação, das medidas de 
minimização e/ou de compensação a implementar face a eventuais afectações de 
captações de água. 

3. Apresentação, junto da Autoridade de AIA para aprovação, do Programa de 
Monitorização da Qualidade dos Recursos Hídricos Superficiais. 

4. Apresentação, junto da Autoridade de AIA para aprovação, do Programa de 
Monitorização das Vibrações provocadas pelo recurso a explosivos nas acções de 
desmonte. 

5. Em sede de projecto de licenciamento dos edifícios, deve proceder-se à avaliação 
da eventual necessidade de implementação de medidas de redução dos níveis de 
pressão sonora, tal como, a escolha adequada do tipo de piso e a limitação da 
velocidade de circulação. 

6. Apresentação, junto da Autoridade de AIA para aprovação, da localização e das 
características dos estaleiros de obra. 

 
Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

Medidas de minimização:
Fase de construção: 
1. Executar todas as medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 

disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente. 
2. Devem ser seleccionados os materiais que resultem das acções de regularização do terreno com potencial, caso 

as suas características o permitam, para posterior reutilização na execução da obra. Como tal, estes materiais, 
após rigorosa selecção, devem ser depositados, temporariamente, em zonas específicas definidas para o efeito.  

3. Garantir a cobertura dos depósitos de terras e materiais rochosos que serão armazenados em local adequado em 
estaleiro. 

4. As áreas de apoio à construção, a impermeabilizar, devem concentrar-se preferencialmente na mesma zona e no 
interior da área de intervenção. 
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5. Os efluentes líquidos gerados nos estaleiros devem ser conduzidos à rede colectora municipal, mediante prévia 
autorização de ligação emitida pela entidade gestora do sistema público de drenagem de águas residuais. 

6. Instalação de equipamento de separação de sólidos suspensos e de hidrocarbonetos, para tratamento das águas 
de lavagem dos rodados previamente à sua drenagem para a rede municipal de drenagem de águas residuais. 

7. Dotar o estaleiro de WC’s móveis, permitindo a colecta dos respectivos efluentes e a sua condução para a rede 
pública. 

8. As operações de desmatação devem ocorrer, na medida do possível, fora do período de reprodução e de 
nidificação, o qual decorre, genericamente, entre o início de Abril e o fim de Junho. 

9. O material verde resultante da desmatação deve ser encaminhado para recuperação energética numa central de 
biomassa. O transporte deve ser efectuado num camião com contentor estanque e devidamente coberto de forma 
a evitar eventuais quedas de cápsulas/sementes ao longo do percurso.    

10. Definir locais específicos para o acondicionamento da terra viva em pargas, para posterior reutilização em áreas 
afectadas pela obra, espaços verdes e zonas de taludes que serão criados com os lotes. 

11. Os solos e as terras onde Acacia dealbata está presente devem servir para aterros e nivelamentos no interior da 
área de intervenção não devendo ser transportados para fora desta.  

12. A circulação de máquinas deve-se restrinfir-se ao local de implantação directa do loteamento, pelo que não deve 
ocorrer na área florestal envolvente.    

13. Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras. 
14. Antes do início da obra, deve proceder-se à quantificação das vibrações junto às edificações mais próximas, que 

potencialmente poderão ser afectadas, de forma a estabelecer a situação de referência. 
15. Na eventualidade de ser necessário proceder a desmonte de maciços rochosos, deve dar-se prioridade à 

utilização de meios mecânicos ainda que pesados (giratória ou martelo demolidor) ou recorrer a material 
expansivo. A utilização de explosivos para o efeito só deverá acontecer, caso o desmonte seja comprovadamente 
impossível de fazer com recurso aos meios mecânicos ou material expansivo anteriormente referidos. 

16. A confirmar-se a presença de vestígios arqueológicos deve proceder-se a escavações arqueológicas, para dessa 
forma registar e recolher o máximo de informação antes da continuação dos trabalhos de revolvimento de terras. 

17. No caso das ocorrências patrimoniais OP1-OP5, deve proceder-se ao acompanhamento arqueológico e ao 
registo fotográfico completo dos respectivos elementos. 

18. No caso específico do OP6 e OP7 deve garantir-se o afastamento da maquinaria do local. 
19. Garantir, no Caderno de Encargos da obra, a presença de um arqueólogo durante as várias fases da obra. 
20. No caso de ser detectado algum vestígio arqueológico significativo deverá o mesmo vir a ser objecto de 

caracterização prévia através da realização de sondagens arqueológicas cujos resultados poderão determinar a 
adopção de medidas minimizadoras complementares.  

21. Planeamento e realização dos trabalhos de forma a reduzir ao mínimo indispensável a sua duração, evitando 
horas de maior fluxo de tráfego (início da manhã e final da tarde). 

22. Devem ser colocados painéis informativos sobre o tipo de obra a realizar e respectivo faseamento, indicando 
sempre a duração e a data prevista para a conclusão da obra. 

23. Deve recorrer-se a mão-de-obra local ou concelhia e, sempre que possível, a empresas locais para fornecimento 
de materiais necessários à construção.  

24. A circulação de veículos pesados afectos à obra deve ser limitada às vias necessárias para o acesso à mesma.  
25. No final da obra, as vias utilizadas para acesso à mesma, caso tenha ocorrido a degradação do pavimento, 

devem ser repostas em condições idênticas às iniciais. Esta medida deverá constar no Caderno de Encargos das 
respectivas empreitadas de construção, para que seja cumprida pelos empreiteiros e fiscalizada pelo Dono de 
Obra.             

26. Interditar as actividades mais ruidosas junto das áreas habitacionais durante o período nocturno, devendo os 
trabalhos desenvolver-se preferencialmente entre as 7h00 e as 20h00, evitando as horas de descanso da 
população e os fins-de-semana 

27. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas 
zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afectadas no decurso da obra.   

28. Nas acções de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos, devem ser 
previamente delimitadas as zonas que não deverão ser afectadas e convenientemente marcados os espécimes 
vegetais a abater e a transplantar 

29. Minimizar as estruturas de muros e taludes propostos ao estritamente necessário e contemplar um pendente 
aceitável nos taludes de forma a ser possível a sua revegetação. 

30. Utilização de materiais permeáveis nas vias, passeios e restantes zonas de circulação. 
31. O restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada deve ser efectuada através da 

reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a 
descompactação e arejamento dos solos. 

32. Definição de faixas verdes no alçado principal de cada um dos lotes à escala do peão. 
33. Plantação de árvores em caldeira ao longo dos passeios, para criação de sombras e integração paisagística de 

vias e lotes. 
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34. Criação de percursos para fruição nas zonas verdes propostas para que esta rede se articule com o usufruto dos 
serviços propostos. 

35. Definição de uma identidade urbana coesa e agradável face à sua grande visibilidade e identidade. 
36. Assegurar a correcta manobra de forma a não danificar as linhas de alta tensão presentes na área de intervenção 

salvaguardando o estabelecido pela legislação adequada. 
37. Respeitar as condicionantes impostas pelo PDM de Paços de Ferreira para as “Áreas florestais de produção” no 

que a mobilizações de solo diz respeito 
38. Adoptar medidas de protecção dos receptores sensíveis identificados aquando da execução de tarefas ruidosas 

na sua envolvente próxima (< 100 m). 
39. Potenciar a colocação de envolventes de protecção ou barreiras nos locais de trabalho ou equipamentos fixos 

com maior emissão de ruído (ex: estaleiro de ferro, central de betão, entre outros). 
40. O circuito dos veículos de transporte de produtos resultantes da escavação e aterro, deve ser definido de forma a 

minimizar os impactes junto dos receptores sensíveis. 
41. Na envolvente de todos os receptores sensíveis identificados e, na ausência de Licença Especial de Ruído, 

devem ser interditas quaisquer actividades potencialmente ruidosas, com excepção das áreas identificadas como 
mais favoráveis à instalação de estaleiros e outras áreas afectas à fase de construção. 

42. Periodicamente deve-se proceder à limpeza dos materiais derramados nas vias de circulação urbana (próximas 
da obra). 

43. Implementação do Plano de Gestão de Resíduos apresentado no Anexo X, do Tomo II, Volume I do Estudo de 
Impacte Ambiental 

44. Efectuar a monitorização das vibrações produzidas, junto das edificações, que foram utilizadas para o 
estabelecimento da situação de referência, durante os trabalhos de desmonte de maciços rochosos, com recurso 
a explosivos. 

45. A terra vegetal proveniente da decapagem deveser limpa para remoção de materiais estranhos, plantas e 
infestantes, e devidamente acondicionada para que possa ser reutilizada nos arranjos dos taludes, na modelação 
dos terrenos para a plantação e sementeira, nas áreas verdes previstas. 

46. A terra sobrante resultante das escavações, bem como a terra vegetal sobrante deve ser devidamente 
encaminhada para os locais definidos pela PFR Invest – Sociedade de Gestão Urbana, E.M., para futura 
utilização noutras obras. 

Fase de exploração: 
47. A Entidade Gestora deve monitorizar a implementação do Regulamento do Pólo 5. 
48. Implementação de um sistema de drenagem das águas pluviais que alimente as linhas de água temporárias que 

possam ser directa ou indirectamente afectadas pelo empreendimento. DEvem, ainda, aquando da 
implementação do projecto ser criadas áreas que facilitem a recarga do aquífero, como por exemplo, zonas 
ajardinadas.  

49. Nas zonas de estacionamento de veículos (pesados e ligeiros), as águas pluviais drenadas dessas plataformas 
devem ser encaminhadas para um sistema de recolha e tratamento adequado, devendo, ainda, ser garantida a 
manutenção periódica desse sistema. 

50. Acompanhamento da evolução da qualidade da água, recorrendo à estação existente no limite do concelho, 
tendo em vista aferir a necessidade da implementação de medidas adicionais, bem como detectar descargas 
poluentes ilegais. 

51. Evitar a aproximação ou atravessamento das vias existentes, minimizando o atropelamento ou esmagamento da 
fauna existente, e promover a instalação de vedações. 

52. Estabelecer medidas de redução de velocidade no interior do Pólo 5 (por exemplo, lombas), para criar condições 
de segurança aos utentes.  

53. Manutenção da organização dos espaços de acordo com as funções para que foram criados, assegurando as 
separações de usos e a sua conveniente utilização, tais como: estacionamento de pesados, estacionamento de 
ligeiros, zonas de cargas e descargas, zonas de circulação pedonal e automóvel, zonas verdes de 
enquadramento e de protecção, mobiliário urbano utilizado 

54. Manutenção conveniente das restantes áreas plantadas, mediante a rega, fertilização, retanchas re-sementeiras 
nas zonas mal revestidas e corte e podas necessárias. Interditar o recurso a herbicidas ou fogos controlados. 

55. Manutenção da boa imagem geral do loteamento desde a conservação das estruturas construídas, paredes, 
muros, pavimentos, infra-estruturas, entre outras, à sua reparação e verificações, as quais devem ser periódicas 
de forma a respeitar o estabelecido e aprovado no projecto e de forma a manter a imagem proposta. 

56. Manter um equilíbrio entre as áreas permeáveis e as impermeabilizadas, , sendo que as áreas impermeabilizadas 
devem reduzir-se ao mínimo indispensável. 

57. Respeitar os usos do solo definidos no projecto aprovado garantindo uma afectação dos usos do solo equilibrada 
e uma organização funcional evidente. 

58. Assegurar a manutenção da vegetação utilizada, nomeadamente o extracto arbóreo, de forma a não entrar em 
conflito com as áreas de restrições de linhas de muito alta tensão. 
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59. Manutenção adequada das zonas verdes de forma a não entrar em conflito com o estabelecido para as zonas de 
gestão combustível. 

60. Em sede de futuro projecto de condicionamento acústico dos edifícios, deve ser avaliada a necessidade de 
recorrer a medidas adicionais de protecção de receptores sensíveis, em função da localização e características 
dos equipamentos e áreas de trabalho. 

61. Limitar a distância das zonas de colocação de equipamentos a 50 m de receptores sensíveis. 
62. Aquando da laboração das várias actividades a instalar no Pólo 5, e sempre que houver dúvidas quanto ao 

cumprimento da legislação em matéria de emissões gasosas por parte das unidades industriais, a Entidade 
Gestora deve solicitar os elementos necessários que atestem o cumprimento da legislação e garantir a resolução 
dos problemas detectados. 

63. Manutenção periódica dos espaços, nomeadamente remoção dos resíduos depositados nas papeleiras, 
devidamente separados, em função da sua natureza, e outros resíduos dispersos, nos espaços públicos 
(passeios, arruamentos e áreas verdes). O destino final desses resíduos deve ser o mais adequado, tendo 
presente a política de gestão de resíduos em vigor. 

64. A Entidade Gestora deve zelar pelo cumprimento das directrizes emanadas do Regulamento do Pólo 5 da Cidade 
Empresarial, em matéria de resíduos sólidos, nomeadamente o constante dos artigos 7º, 30º e 31º. 

65. A Entidade Gestora deve promover campanhas de sensibilização destinadas à população que trabalha nas 
unidades industriais, instaladas no Pólo 5, para que promovam a adopção de boas práticas ambientais, em 
matéria de resíduos sólidos. 

66. A implementação do Plano de Manutenção de Espaços Verdes, apresentado no Anexo XIII, do Tomo II, do 
Volume I, deve ser alvo de registo de todas as intervenções realizadas. A responsabilidade, quer da 
implementação do plano, quer dos registos referidos, é da Entidade Gestora do Pólo 5. Do relatório de 
Monitorização, a enviar à Autoridade de AIA, devem constar todas as acções implementadas. 

Programas de Monitorização:

Fase de construção: 

Na fase de construção, os Planos de Monitorização devem ser integrados no Sistema de Gestão Ambiental, a 
implementar, pela Entidade Executante, na obra. 

Mensalmente, a Entidade Executante deve elaborar um Relatório de Monitorização, a fornecer à Entidade Gestora do 
Pólo 5, que por sua vez o remeterá à Autoridade de AIA. Este relatório deve dar conta das acções que tenham sido 
implementadas em obra no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental. 

A estrutura deste documento deve estar conforme as disposições da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

Fase de exploração: 

Na fase de exploração, é da responsabilidade da Entidade Gestora do Pólo 5 da Cidade Empresarial de Paços de 
Ferreira a implementação dos planos de monitorização preconizados. 

Semestralmente, a Entidade Gestora do Pólo 5 da Cidade Empresarial de Paços de Ferreira, deve elaborar o 
Relatório de Monitorização, de acordo com o disposto na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, devendo indicar todas 
as acções desenvolvidas que visem a monitorização da evolução do projecto. 

1. Recursos Hídricos Subterrâneos 

Fase de construção: 

Pontos de amostragem (PA)  

Os pontos de amostragem devem coincidir com os locais de saída das águas de escorrência que drenam a área. No 
presente caso, tendo em conta a morfologia do terreno, os pontos a amostrar localizam-se todos a jusante em relação 
ao local de implementação do projecto.  

Devem ser monitorizados 3 dos 15 pontos identificados na área. A sua tipologia e localização em relação ao projecto 
apresentam-se em seguida: 

n.º PA Tipologia Localização em relação ao Pólo Empresarial 
2 Furo vertical Oeste, Jusante 
6 Poço Sul, Jusante 

12 Poço Norte, Jusante 

Trata-se de captações privadas pelo que deve ser feito um primeiro contacto com os proprietários. Não havendo 
autorização por parte dos mesmos, propõe-se a realização de piezómetros na área envolvente dos pontos acima 
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enunciados. 

Frequência da Amostragem  

Deve-se proceder à realização de campanhas trimestrais nos 3 pontos de medição definidos, a realizar nos meses de 
Dezembro/Janeiro; Março/Abril; Junho/Julho e Setembro/Outubro. 

Parâmetros a Monitorizar 

- pH; 

- Condutividade 

- Temperatura da água; 

- Sólidos suspensos totais. 

Critérios de avaliação 

Os critérios de avaliação devem ser os constantes no Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

Métodos de Análise 

Os métodos de análise a empregar na avaliação dos parâmetros a monitorizar são os constantes no Anexo III do 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

Fase de exploração: 

Pontos de amostragem (PA)  

Os pontos de amostragem devem coincidir com os utilizados durante a fase de construção.  

Frequência da Amostragem  

- Realização de campanhas semestrais nos 3 pontos de medição definidos, a realizar nos meses de Março/Abril e 
Setembro/Outubro. 

- Ainda na fase de exploração deve realizar-se uma colheita anual (no final do ano hidrológico) de uma amostra de 
água subterrânea em cada um dos 3 pontos escolhidos, para realização de análise laboratorial do tipo Controlo de 
Rotina - 2, de acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. Esta análise poderá ser acompanhada de 
uma do tipo Controlo de Rotina -1, dependendo da ocupação do próprio Parque Empresarial. 

- Deve ainda ser realizada uma análise não periódica sempre que ocorram variações bruscas e acentuadas, no valor 
dos parâmetros avaliados. A análise deverá ser decidida consoante o caso, de modo a despistar as causas prováveis 
das alterações verificadas. 

Parâmetros a Monitorizar  

- pH; 

- Condutividade 

- Temperatura da água; 

- Sólidos suspensos totais. 

Critérios de avaliação 

Os critérios de avaliação serão os constantes no Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, para as análises 
semestrais e no Anexo I do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, para as análises anuais. 

Métodos de Análise 

Os métodos de análise a empregar na avaliação dos parâmetros a monitorizar, referidos em ii), são os constantes no 
Anexo III do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, para as análises semestrais e de acordo com o Decreto-Lei n.º 
306/2007, de 27 de Agosto, para as análises anuais. 

2. Ambiente Acústico  

Fase de construção: 

O Plano Preventivo de Monitorização de Ruído deve ser implementado da seguinte forma: 

- Reunião com empreiteiro/fiscalização/dono de obra para identificação desta actividade, recolha de autorizações e 
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pedido de identificação de actividades potencialmente emissoras de ruído. 

- Definição de malha de pontos fixos na envolvente próxima da obra para os locais de avaliação (esta malha deverá 
ter em conta os receptores sensíveis existentes na envolvente próxima). 

- Identificação semanal da necessidade de pontos aleatórios de avaliação para caracterização de tarefas 
especialmente ruidosas no interior e exterior da obra. 

- Medição em pontos aleatórios no interior da obra para obter valores médios do ruído global que se verifica 
proveniente das diferentes tarefas que se processam no momento da avaliação. 

- Contactos directos com a população, de forma a avaliar a incomodidade sentida, proveniente do ruído emitido pelo 
conjunto de tarefas que decorrem na obra. 

- Preenchimento semanal de um mapa de identificação de tarefas ruidosas por parte da empresa responsável pela 
fiscalização. 

- Emissão de um relatório semanal, reportando os valores obtidos, comentando-os e sugerindo medidas 
minimizadoras que decorram da observação efectuada. 

- Reunião com as entidades licenciadoras no sentido de aferir os procedimentos decorrentes do processo de 
monitorização. 

- Reavaliação periódica das principais fontes ruidosas (tarefas e/ou máquinas). 

- Definição dos circuitos de transporte de materiais e dos veículos afectos ao transporte dos produtos resultantes de 
escavação e aterro. 

Parâmetros 

- Valores Limite de Exposição Lden (art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007): 

63 dB(A) - Zona Ainda Não Classificada (Diurno/Entardecer/Nocturno) 

65 dB(A) - Zona Mista (Diurno/Entardecer/Nocturno) 

- Valores Limite de Exposição Ln (art.º 11 do Decreto-Lei n.º 9/2007): 

53 dB(A) - Zona Ainda Não Classificada (Nocturno) 

55 dB(A) - Zona Mista (Nocturno) 

- Critério de incomodidade Δ (dB(A)) (art.º 13 do Decreto-Lei n.º 9/2007): 

5 dB(A) – Diurno 

4 dB(A) - Entardecer 

3 dB(A) – Nocturno 

Metodologia 

A metodologia de análise a seguir deverá ter em conta as especificações técnicas constantes dos seguintes 
documentos técnicos: 

- NP-1730/1996 (Acústica: Descrição e Medição do Ruído Ambiente); 

- prNP 4423/2003 (Acústica: Descrição e Medição de Ruído Ambiente – Procedimentos Específicos de Medição). 

Equipamentos 

Os equipamentos a utilizar devem estar de acordo com as especificações constantes da normalização portuguesa, 
nomeadamente NP – 1730/1996 (Acústica: Descrição e medição do ruído ambiente) e NP – 3496/1989 (Acústica: 
Sonómetros). 

Para as medições serão necessários sonómetros, os respectivos calibradores, termohigrómetro e anemómetro. Todos 
estes equipamentos deverão estar devidamente calibrados. 

Fase de exploração: 

- Durante a fase de exploração, cerca de 12 meses após entrada em serviço, deve desenvolver-se um diagnóstico 
ambiental no descritor ruído com o objectivo de validar as opções ambientais deste estudo bem como as que estarão 
na base do processo de licenciamento. Este diagnóstico deve ser objecto de acções de acompanhamento anuais. 

- Para o controlo anual dos níveis de ruído devem ser utilizados os mesmos locais que os propostos para a fase de 
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construção. Caso se verifique a edificação de receptores sensíveis na envolvente próxima do projecto deverão ser 
considerados pontos adicionais de monitorização. 
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Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo 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 de AIA 

 O Projecto e o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foram remetidos para a 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). A 
referida documentação deu entrada na CCDR-N a 31 de Março de 2010, sendo 
esta a data de referência para o início da instrução do procedimento de Avaliação 
de Impacte Ambiental (AIA).  

 A CCDR-N, enquanto Autoridade de AIA, nomeou a respectiva Comissão de 
Avaliação (CA), composta por 14 elementos, 12 da CCDR-N, um da 
Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Norte, um do Instituto de Gestão 
do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR). 

  No dia 23 de Abril de 2010, após análise do EIA foi emitida a declaração de 
conformidade do estudo. 

 A CA efectuou uma visita ao local no dia 11 de Maio de 2010, tendo sido 
acompanhada por representantes do proponente e da equipa de elaboração do 
EIA.  

 O período de Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, tendo o seu início 
no dia 6 de Maio de 2010 e o seu término no dia 2 de Junho de 2010. 

 No âmbito deste procedimento foram consultadas as seguintes entidades: Câmara 
Municipal de Paços de Ferreira, Direcção Regional de Economia do Norte (DRE-
N), Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) e Autoridade 
Florestal Nacional (AFN). 

 O Parecer Técnico Final da CA foi concluído em Junho de 2010. 

 Preparação da proposta de DIA e envio para a tutela (registo de entrada n.º 3879, 
de 27 de Julho de 2010). 

 Emissão da DIA. 

Resumo dos pareceres externos 

 A DRAP-N considera que, com base na documentação analisada, não se 
prevêem impactes negativos significativos em termos de actividade agrícola ou 
populações rurais. 

 A AFN informa que nada tem a opor ao projecto em causa e, tendo em conta que 
a zona em estudo se caracteriza pela presença de eucaliptal, alertando para o 
facto de que o corte prematuro de exemplares de eucaliptos em áreas superiores 
a  1ha deve cumprir as disposições do Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de Maio, e do 
Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de Maio, que estabelece a obrigatoriedade de 
manifestar o corte ou arranque de árvores.  

Propõe, como medida de recuperação paisagística e de mitigação dos impactes 
produzidos pela realização da obra, a rearborização com espécies adequadas à 
região e à recuperação deste tipo de empreendimento e o respeito do disposto no 
Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Tâmega (Decreto 
Regulamentar n.º 41/2007, de 10 de Abril). No mesmo documento, a AFN informa 
que devem ser cumpridas as disposições do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 26 de 
Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de 
Janeiro, que o republicou, relativo às medidas e acções a desenvolver no âmbito 
do Sistema Nacional da Defesa da Floresta contra Incêndios, nomeadamente no 
que respeita à protecção e defesa de pessoas e bens contra incêndios florestais, 
nomeadamente o disposto no número 11 do art.º 15.º (ou seja, a obrigatoriedade 
de preservar e proceder à gestão de combustível numa faixa envolvente com uma 
largura mínima não inferior a 100 m), bem como as demais disposições 
estabelecidas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
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(PMDFCI) do Concelho de Paços de Ferreira.  

Emite assim um parecer favorável ao projecto condicionado ao cumprimento do 
exposto anteriormente.  

 
Resumo do resultado da 
consulta pública: No período da Consulta Pública não foi recebido qualquer parecer.  

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Técnico Final da CA e 
respectiva proposta da Autoridade de AIA, destacando-se de seguida os principais 
aspectos que a justificam. 

O projecto do “Pólo 5 da Cidade Empresarial de Paços de Ferreira” tem por objectivo 
dotar o município de Paços de Ferreira e a sub-região do Tâmega de uma infra-
estrutura de acolhimento empresarial qualificada, potenciadora de economias de 
aglomeração e de sinergias e que contribua para o ordenamento do território, para a 
resolução de problemas de solo industrial inviável e para a atracção de investimento 
empresarial. 

O projecto apresenta uma área total de implantação de 23,2ha, englobando uma zona 
industrial pré-existente (4,3ha) que será requalificada (e incluída no condomínio 
fechado) e uma área de expansão (17,2ha), envolvendo lotes para localização de 
empresas, espaços destinados a equipamentos colectivos e uma área verde (1,7ha).  
Em termos de localização geográfica, o Pólo 5 é um dos pólos do projecto de Cidade 
Empresarial de Paços de Ferreira que procura ir oferecendo soluções de acolhimento 
empresarial complementares e integradas. Esta área de acolhimento empresarial 
localiza-se num território com fácil acesso à rede de auto-estradas e itinerários 
principais e complementares, nomeadamente o IC25 (A42), itinerário que passa dentro 
dos limites do concelho e permite ligação ao Aeroporto Sá Carneiro, ao Porto de 
Leixões e à rede viária principal do Norte, a A3, o IC1/ A28, o IP9 e o IP4, que 
garantem a possibilidade de uma rápida ligação à rede viária nacional e, também, a 
Espanha.  

Da análise ao modelo de parque empresarial conclui-se que esta área de acolhimento 
empresarial se enquadra num modelo de gestão condominial, com controlo de acesso 
rodoviário e com uma componente razoável de facilidades e amenidades e de serviços 
de apoio à actividade empresarial, estando em conformidade potencial com o 
paradigma definido para a rede principal. Em termos de infra-estruturas, serão 
disponibilizados cerca de 39 lotes, dos quais 37 estão destinados à instalação de 
empresas (com dois destes lotes a integrar um projecto de incubação empresarial de 
cariz industrial), um lote para a instalação do edifício principal de serviços e um lote 
mais pequeno para instalação de serviços mínimos de apoio ao parque de pesados.  

O projecto prevê complementar a qualificação física do espaço de acolhimento com um 
conjunto de amenidades e serviços partilhados que acrescentam valor e favorecem a 
competitividade das empresas e uma maior atractividade do município e da região. 

O projecto em avaliação procura afirmar-se como um espaço potenciador da 
competitividade das empresas, acrescentando valor pela componente de serviços 
avançados às empresas que importa especificar e efectivar, pelo que se enquadra no 
modelo preconizado na Agenda Regional para as infra-estruturas da rede principal de 
acolhimento empresarial. 

Conclui-se, da análise efectuada, que o projecto se localiza num território em que são 
muito pertinentes as operações que respondam à procura por solo industrial, à 
resolução de problemas de solo industrial inviável, enquadrados num projecto 
potenciador de economias de aglomeração e de rede e exemplar do ponto de vista 
qualitativo e ambiental. 

Ao nível do ordenamento do território, segundo a Planta de Ordenamento do Plano 
Director Municipal (PDM) de Paços de Ferreira, verifica-se que: 

 A área delimitada no projecto como “Área industrial existente a reabilitar” é 
totalmente integrada na categoria de espaço “Solo cuja urbanização seja 
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possível programar – Áreas Industriais”, e destina-se essencialmente à 
reabilitação de arruamentos e infra-estruturas. A restante área do projecto, 
identificada como “Loteamento industrial”, a qual prevê a constituição de 37 
lotes para uso industrial e um lote para serviços de apoio às empresas, está 
integrada maioritariamente em “Solo cuja urbanização seja possível 
programar – Áreas Industriais”, e a restante área de loteamento em “Solo 
urbanizado – Áreas Mistas de nível 2”. 

 A área do projecto integrada em solo rural é delimitada no projecto como 
“Área verde existente a consolidar e valorizar”, onde não é prevista qualquer 
tipo edificação.  

De acordo com o disposto no Regulamento do PDM de Paços de Ferreira (Aviso n.º 
23617, de 5 de Dezembro), conclui-se que os usos do solo preconizados no projecto 
são adequados e compatíveis com o previsto no referido instrumento de gestão 
territorial, assim como com o regime de edificabilidade definido para cada uma das 
categorias de espaço abrangidas.  

Há que referir, no entanto, que na sequência da delimitação de uma unidade operativa 
de planeamento e gestão (UOPG) na categoria de espaço “Solo cuja urbanização seja 
possível programar – Áreas Industriais”, para efeitos de programação da execução do 
projecto e da realização de operações urbanísticas, de acordo com o n.º 1 do art. 52.º 
do Regulamento do PDM de Paços de Ferreira, relativo às formas de execução do 
PDM, os “Solos cuja urbanização seja possível programar” estão sujeitos à elaboração 
de plano de pormenor ou à delimitação de uma unidade de execução, de forma 
coordenada e programada, com a colaboração das entidades públicas e privadas, 
mediante a realização das infra-estruturas e dos equipamentos de acordo com o 
interesse público, os objectivos e as prioridades estabelecidos no PDM, recorrendo aos 
meios previstos na lei, nomeadamente no Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT). Como tal, nos termos do art. 120.º do RJIGT, a delimitação 
de unidades de execução, na ausência de plano de pormenor aplicável à área 
abrangida pela unidade de execução, deve a Câmara Municipal promover, 
previamente à aprovação da unidade de execução, um período de discussão pública 
em termos análogos aos previstos para plano de pormenor.  

Concluiu-se assim que, previamente à aprovação das operações urbanísticas, 
integradas na UOPG e previstas no projecto, deve proceder-se à delimitação de uma 
unidade de execução e, previamente à sua aprovação, promover um período de 
discussão pública de acordo com o disposto no art.º 120.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (condicionante n.º 1 da presente DIA). 

Da avaliação efectuada não foram identificados impactes negativos de especial 
relevância sendo, de um modo geral, minimizáveis mediante a concretização das 
medidas de minimização constantes da presente DIA. 

Face ao exposto e ponderados os factores em presença, conclui-se que o projecto do 
“Pólo 5 da Cidade Empresarial de Paços de Ferreira” poderá ser aprovado desde que 
cumpridas todas as condições constantes da presente DIA. 
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