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NOTA
A INTRODUT
TÓRIA
O presente documeento constitui o Aditamento do Estudo dee Impacte Ambbiental do Proj
ojecto de Execcução da Áreaa
mpresarial e Loogística “Cruz da Carreira”.
de Accolhimento Em
O seuu objectivo é dar resposta ao solicitado pela Comissão de Coordeenação e Dessenvolvimentoo Regional doo
Norte, no seu Ofíccio com Ref.ªªDAA/741/AIA
A, de 4 de Juulho de 2011, relativo ao PProcesso de Avaliação dee
Impaccte Ambiental n.º 3304.
De foorma a facilitaar a análise das
d respostass, adoptou-se pela mesma ordem de appresentação das questõess
constaantes no Anexxo ao Ofício reeferido anterioormente.
Considerando que havia incorrrecções na trransposição da
d Carta de Condicionanttes para o projecto, e naa
d Avaliação (CA), na CCR
sequêência de reunnião com representantes daa Comissão de
RDN, e posteeriormente naa
ARH, foi definida a seguinte metoodologia de reepresentação das linhas de água:
1- R
Representar, na transposiçção da Carta dde Condicionaantes, as linhas de água ddefinidas à escala 1:25000,,
ffornecidas em
m formato digittal pelo Instituuto Geográficoo do Exército (IGeoE), que são idênticass às linhas dee
áágua utilizadaas pelo Instituto da Água, IP
P (INAG).
2 – P
Porque a Câm
mara Municippal de Castel o de Paiva (CMCP)
(
posssui uma cartoografia encom
mendada pelaa
C
Comunidade Urbana do Vaale do Sousa , produzida pelo
p consórcioo Estereofoto/ Lógica Ibéricca, e validadaa
ppela Universiddade do Portoo, foi esta reccente cartograafia e respecttivas linhas dee água representadas nass
ccartas e plantaas do projectoo.
O proojecto respeitoou as linhas de
d água reprresentadas a duas escalass, embora se consideram apenas
a
comoo
existeentes as linhass representadaas à escala 1::10000, que teem maior rigorr e actualizaçãão.
Na seequência do parecer da CA foram eexecutadas allgumas alteraações ao proojecto de execução, paraa
salvagguardar o do disposto na Carta
C
de Conddicionantes, naa Carta de Orrdenamento e no Regulameento do Planoo
Directtor Municipal (PDM)
(
de Casstelo de Paivaa, designadam
mente:
• Foraam garantidos os afastamenntos laterais ddos lotes aos limites das parrcelas, previsttos no PDM.
• Foraam afastados da
d linha de ággua os lotes P
P_04 a P_09.
• Paraa afastamentoo da linha de água
á
foi modifiicada a localizzação do edifício sede.
• Paraa afastamentoo da linha dee água repressentada na caarta de condicionantes foi modificada a inserção doo
arruuamento A na Estrada Nacioonal n.º 222.
d lotes P_334,P_35 e P_36 para I_01,I02 e I_03 paara lotes de infraestruturass
• Foi modificada a designação dos
d Gás Resídduos sólidos e ETAR compaacta.
resppectivamente de
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• Foi elaborado Proojecto de Integração Paisa gística (PIP), que cobre toda a área de intervenção, e foi criada a
faixaa de gestão dee combustível com largura mínima de 1000 m.

1. DE
ESCRIÇÃO DO
D PROJEC
CTO
Imporrta asseguraar a observân
ncia de conddomínio fech
hado com co
ontrolo total de acesso rodoviário
r
ao
o
interiior da área de
d acolhimen
nto empresarrial, aspecto que não ficaa claro estarr observado e que é umaa
condiição fundameental para deeterminar o ennquadramento e a justificcação do projjecto à luz do
os interessess
estrattégicos regio
onais. A planta da rede viiária parece contemplar
c
e assegurar eesta situação
o mas não háá
referêências especcíficas nas peeças escritas relativamentte a esta quesstão.
De accordo com o solicitado,
s
proccedeu-se à reeformulação doo ponto Vias e Acessibilidaades da Memóória Descritivaa
Projeccto de Execução da Área de Acolhimeento Empresarrial e Logísticca “Cruz da C
Carreira”, no qual passa a
constaar a referênciaa ao controlo de
d acessos á AAEL.
Destee modo, nos acessos
a
precoonizados está assegurado, o acesso rodoviário controolado ao interior do espaçoo
condoomínial da árrea de acolhimento empreesarial, de accordo com a configuraçãoo preconizadaa para a suaa
vedaçção em articuulação com o acesso princcipal. Pretende-se concentrar o controloo de acessos junto a umaa
portarria, projectadaa junto ao núccleo central doos equipamenntos previstos. Este controloo de acesso, está
e colocadoo
no eixxo principal doo arruamento A, e foi criadaa uma bolsa que
q permite a manobra de vviaturas, sem interferir com
m
a entrrada na área de acolhimento empresariaal. Fica, destaa forma, asseggurada não sóó a segurançaa permanentee
do espaço empresaarial, asseguraando a observvância do conddomínio fechaado.
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2. OR
RDENAMENT
TO DO TERR
RITÓRIO E O
OCUPAÇÃO
O DO SOLO
É refeerido no EIA que a obrigaatoriedade doo projecto seer submetido a AIA decorr
rre do seu enquadrado no
o
âmbitto da alínea a) do ponto 10 do anexoo II (projecto de loteamen
nto de um paarque industrrial com áreaa
superrior a 10 ha). No entanto a operação de loteamento
o propriamente dita, previs
ista, tem áreaa inferior a 100
ha (8,,13 ha). A áreea total de inttervenção tem
m cerca de 200,47 ha.
De faccto confirma-sse que a elaboração do EIA
A decorre do enquadrado na
n alínea a) d o ponto 10, do Anexo II doo
Decreeto-lei 69/20000, de 03 de Maaio (Projecto dde loteamentoo e parque industrial com árrea superior a 10 ha).
Preseentemente a Área
Á
de Acolhhimento Emprresarial, apressenta a área de
d intervençãoo de 20,26 haa e uma áreaa
exterioor com largurra mínima de 100 m, class ificada como faixa de gestão de combusstível, de responsabilidadee
da entidade gestoraa, que será a Câmara Muni cipal de Casteelo de Paiva.
á urbana cllassificada no PDM como a
Todoss os lotes prevvistos na operração de loteaamento, enconntram-se em área
UOPG
G n.º 6 com 188,85 ha.
Quesstiona-se o fu
undamento e critérios dee delimitação
o da área dee intervençãoo proposta (operação
(
dee
loteam
mento com uma
u vedação e na restantee área envolvvente não são
o definidas “iintervençõess”).
A propposta de delim
mitação da áreea física de inttervenção parra a criação daa AAEL, teve eem conta quee:
• o esspaço destinaddo aos lotes para
p as empreesas só poderiia ser previstaa na área urbaana da UOPG n.º 6;
• teriaa de ser previssta área para a execução d e acesso de ligação à redee rodoviária prrincipal;
• tinhaam de ser resspeitadas as linhas de águaa, não podendoo ser afectadaas pelo project
cto;
• teriaam de ser miinimizados oss impactes daa intervenção e ser reservvada uma áreea para impleementação dee
estuudo de integraação e qualificaação paisagissta;
• seriaa necessário estabelecer um
u balanço dda intervençãoo com reposiçção de algum
mas das espéccies florestaiss
idenntificadas e a abater,
a
e reduuzir a densidadde vegetal na faixa de gestãão de combusstível;
• se ddeveria preserrvar a restabelecimento doss caminhos préé-existentes que
q se pretenddem conservaar;
• a árrea de intervennção, corresponde à matrizz cadastral quee está na basee da obtençãoo da legitimidaade de intervirr
com
m aquisição doos terrenos naa área de inteervenção e a criação
c
de prootocolos com oos particularess nas área daa
faixaa de gestão dee combustível.
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Quesstiona-se o crritério da incorporação dee determinad
das áreas (árreas habitacioonais na zon
na sudoeste),,
bem ccomo as dem
mais áreas veerdes de prottecção e enquadramento que não apreesentam quaalquer estudo
o
das m
mesmas face ao actualmen
nte existentee.
As árreas habitacioonais anterioormente incorrporadas eram
m resultado de áreas inccluídas na área industriall
delimiitada na UOP
PG n.º 6. Concclui-se que a área de intervvenção devidaamente alteraada e actualizaada, exclui ass
áreas habitacionaiss. As demais áreas verdess de protecçãão, fazem partte de áreas ccom tratamento a designarr
pelo P
Projecto de Inttegração Paisagística (PIP)).
A reppresentação da área de in
ntervenção nnas várias peeças não é coerente
c
nem
m representa com rigor a
área dde intervençãão delimitadaa na Planta dee Implantação.
Apressenta-se, em anexo,
a
cartogrrafia de maiorr detalhe, com
m a representaação da área dde intervençãão, de forma a
dar reesposta a estaa solicitação.
Destee modo, foram
m produzidas em
e Setembroo de 2011, alggumas cartas com base em
m informação mais actual à
escalaa 1:10000 e mais
m detalhadaa, à escala 1:55000.
Essass cartas foram
m elaboradas utilizando
u
as foontes oficiais de informaçãoo, IGeoE, Insttituto Geográfico Portuguêss
(IGP),, Comunidadee Urbana do Vale do Soussa, e trabalhaadas em ambbiente SIG, alggumas no ArrcGIS e aindaa
outrass no QGIS, coom o sistema de
d coordenadaas PT-TM06/E
ETRS89.
A annálise ao usso do solo é incipientee. Deve serr efectuada uma análisee rigorosa e respectivaa
repreesentação do
os diferentes usos e activvidades pressentes na áreea de interveenção, bem como
c
na suaa
envollvente.
Na Carta de Cadaastro e Ocupaação de Soloo, Ortofoto coom Cadastro e Identificaçãão de Sobreirros, Carta dee
b
como o dossier: “Invventariação dee Exemplaress de Sobreiroo na Área dee
Valorees Naturais e Florestais, bem
Intervvenção e Envoolvente”, apressenta-se a caartografia de maior
m
detalhe das unidadess uso do solo,, bem como a
descrição das unidaades apresentadas, de form
ma a dar respoosta a esta solicitação.
(1) A
Ao contrário do que é apresentado
a
no EIA a UOPG
U
n.º 6 não
n correspoonde unicam
mente à áreaa
claassificada co
omo industriaal, mas a umaa área maior com outras categorias
c
dee espaço
A áreea classificadaa como indusstrial propostaa na UOPG n.º 6, bem como
c
as outrras categoriass de espaço,,
designnadamente Área
Á
de expannsão urbana, Área consoliidada, Área agrícola
a
compplementar e Área
Á
florestal,,
enconntram-se delim
mitadas na Traansposição Veectorial da Carrta de Ordenaamento (PDM)), em anexo.
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(2) N
Não foram co
ontempladas todas as caategorias de espaço identificadas na área de inteervenção (em
m
soolo urbano – “áreas indusstriais proposstas” e “áreass a consolidaar”; em solo rrural – “áreass florestais e
“ááreas agrícolaas complemeentares”, nãoo tendo sido analisado
a
com rigor e de forma completa, os usoss
addmissíveis, bem como os índices e parrâmetros deffinidos no PD
DMCP.
Na área de intervennção identificaaram-se as seeguintes categgorias de espaaço: “áreas inddustriais propoostas”, “áreass
a connsolidar”, “áreeas florestais” e “áreas aggrícolas complementares”. As primeiras duas – “áreas industriaiss
propoostas” e “áreass consolidadaas” – correspoondem a solo urbano, já ass segundas – “áreas floresstais” e “áreass
agrícoolas complemeentares” – engglobam-se na classe do sollo rural.
Comoo pode ser connfirmado na Transposição
T
V
Vectorial da Carta
C
de Ordeenamento (PD
DM), em anexoo, a operaçãoo
de lotteamento irá ocupar a áreea correspon dente à cateegoria de espaço “áreas inndustriais proopostas”, com
m
exceppção de cercca de 1,6% da área, coorrespondente ao acesso ao parque iindustrial, que irá ocuparr
marginalmente áreaas pertencentes à categoriaa de espaço “ááreas florestais” e “área agrrícola complem
mentar”.
Segunndo art. 14.º do
d Regulamento do PDM dde Castelo dee Paiva (RCM n.º 68/95, dee 17 de Julhoo), as unidadee
industtriais ou de arrmazenagem a instalar deveerão respeitarr as seguintes condições:
a) Áreea mínima daa parcela ou loote igual a 7500 m2, podendoo a autarquia admitir
a
lotes dee área inferiorr, se o terrenoo
esstiver servido por arruamennto com saneeamento e garrantido o afasstamento e o isolamento em
e relação àss
coonstruções vizzinhas;
b) Affastamento mínimo de 10 m das constrruções à frente do lote, deesde que nãoo contrarie o estipulado naa
leggislação aplicáável;
c) Affastamentos mínimos
m
de 5 m entre as connstruções e os limites lateraais do terrenoo;
d) Affastamento míínimo de 6 m da
d construçãoo ao limite possterior do lote.
As dissposições acima referidas são respeitaddas na adendaa ao Projecto de Execuçãoo, que pode ser consultadaa
em annexo.
Na caategoria de esspaço “áreas florestais”,
f
e dde acordo com
m o art. 40.º do
d Regulamennto do PDM de
d Castelo dee
Paiva, o uso predoominante do soolo é destinaddo à produçãoo florestal, à preservação
p
ddo equilíbrio ambiental ou à
q nos espaçços florestais, sem prejuízoo
valorizzação paisagíística. No entaanto, na alíneaa d) do art. 422.º refere-se que
do dissposto no regiime da REN, só poderá serr permitida a construção
c
dee edifícios desstinados a habbitação desdee
que não alterem o equilíbrio
e
da paisagem
p
e see integrem na alínea a) do art.
a 32.º do meesmo Regulam
mento.
c
como
c
“áreas agrícolas complementaress”, que corresspondem a áreas
á
de usoo
Já noos espaços classificados
agrícoola, não classsificadas na RAN, onde são permitidas construções de apoio à actividadee agrícola ouu
pequeenos núcleos rurais de reduuzida expansãão recente (artt. 31.º do Regulamento do PPDM de Castelo de Paiva)..
No artt.º 32.º são appresentados os tipos de connstrução que poderão
p
ser liccenciados nesstes espaços.
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a áreas perteencentes a esstas duas cateegorias de soloo rural não serrão ocupadas por unidadess
É de ssalientar que as
industtriais, sendo apenas
a
atravessadas pela vvia de acesso à AAEL. A altternativa de aacesso, cerca de 50 m a sull
da prooposta, que aproveitaria
a
um
ma rua já exisstente, implicaa um alargameento da via e consequente afectação dee
um maciço arbóreoo de valor ecollógico.
As reestantes áreass incluídas naa área de inttervenção, quue incluem ass categorias ““áreas floresttais” e “áreass
consoolidadas” não serão ocupaadas com connstruções, coorrespondendoo a espaços verdes de protecção
p
e e
valorizzação paisagíística.
Confoorme se pode comprovar peela análise da Carta de Orddenamento e na
n sua Transpposição Vectorial, a área dee
interveenção não incclui espaços pertencentes
p
à classe “áreaas a consolidaar”, onde se eexige a criaçãoo de todas ass
redes e órgãos próprios de infra--estruturas neccessárias ao bom funcionamento da inteervenção.
Segunndo o PDMCP
P, devem serr respeitadass as seguintess disposiçõess para as áreeas industriaiis:
a) Árrea mínima da
d parcela ou lote igual a 7750 m2, podeendo a autarq
quia admitir lootes de área inferior, se o
terrreno estiverr servido por arruamento com saneam
mento e garan
ntido o afastaamento e o isolamento em
m
reelação às con
nstruções viziinhas;
b) Affastamento mínimo
m
de 100 m das consstruções à freente do lote, desde que nãão contrarie o estipulado
o
naa legislação aplicável;
a
c) Affastamentos mínimos de 5 m entre as construçõess e os limites laterais do teerreno;
d) Affastamento mínimo
m
de 6 m da construçção ao limitee posterior do
o lote.
Com base na anállise da implan
ntação propoosta, não são
o cumpridos os
o parâmetroos acima indiccados.
Esta aanálise teve por
p base um laayout antigo. As disposiçõees referidas para as áreas industriais são respeitadass
na versão actual doo Projecto de Arquitectura,
A
qque pode ser consultado em
m anexo.
A áreaa da operaçãoo de loteamennto está confinnada à área industrial proposta na Cartaa de Ordenam
mento do PDM
M
de Caastelo de Paiva, onde sãoo permitidos oos usos indusstriais, de arm
mazenagem e serviços ligados aquelass
actividdades. A Câm
mara Municipal, quando o e ntender oportuno, deliberarrá da viabilidaade ou não quuanto á classee
das inndustrias a insstalar, de acoordo com a leggislação apliccável em vigorr. Nestas áreaas serão exigidas todas ass
infra-eestruturas coleectivas ou individuais necesssárias a cadaa tipo de actividade.
Consstata-se que o limite do lo
ote n.º 1 extraavasa ligeiraamente o períímetro urbanno. O solo rural não podee
ser looteado. Para além de não se cumpriir o PDM, nãão se dá cum
mprimento aoo art. 41.º do
o Regime dee
Urbannização e daa Edificação. Embora a árrea sujeita a loteamento não possa ssituar-se em solo rural, o
limitee da área totaal pode incluirr solo rural.
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AEL, de formaa a incluir-se no perímetroo
O lotee n.º 1 (Centrro de Transferrência de Carrgas) foi reloccalizado na AA
urbano, cumprindoo dessa formaa o PDM e o art.º 41 do RJUE. No entanto o limitte da área dee intervençãoo
continnua a incluir soolo rural.

É refeerido no EIA (pág. 65) quee “A Sul exisste espaço cllassificado co
omo - áreas consolidadass II, que seráá
mantiida com o usso actual indu
ustrial de esttaleiro”, não existindo dados no estuddo que permiitam analisarr
e aveeriguar esta situação, tanto em termos de localizaçãão em carta, bem como de uso actual do solo.
A Sul existe um espaço classificcado como - Á
Áreas consoliddadas, onde será mantido o uso do solo existente. Naa
Carta das Unidadess de Uso estão representaddas as situaçõões referidas.
Na árrea de intervvenção do EIA
A, e de acorddo com o rep
presentado na
n planta de condicionan
ntes do PDM,,
bem ccomo na cart
rta da REN, sãão identificaddas algumas linhas de ág
gua no interioor da área dee intervenção
o
e nos seus limiites, sendo as mesmas classificadaas como RE
EN. Da anállise das peçças gráficass
apressentadas con
nstata-se qu
ue a delimita
tação das lin
nhas de água referidass não está devidamentee
transpposta, sendo
o certo que o desenho do parque industrial
i
so
obrepõe-se a estas. Ao contrário do
o
referiido no estudo
o (pág. 19) não foi evitaddo o atravesssamento das linhas de ággua, por vias,, edifícios ou
u
terrapplanagens.
Apenas está classificado com
mo REN os leeitos dos cu
ursos de água e não umaa zona de prrotecção aoss
mesm
mos, conform
me representaado nas peçass gráficas do
o estudo.
Nos ddesenhos do estudo deveerão ser repreesentadas to
odas as demaais linhas de áágua presentes na área e
sua eenvolvente.
De faacto, na área de intervenção do projectto sujeito a EIA,
E de acorddo com a Carrta de Condiccionantes e a
transpposição digitall da mesma caarta do PDM dde Castelo dee Paiva (publiccada pela RCM
M n.º 68/ 95) e com a Cartaa
da RE
EN, são identtificadas linhas de água noo interior da área
á
de intervvenção à escaala 1:25000, com base naa
inform
mação fornecidda pelo IGeoE
E, que detém a cartografia oficial para esta
e escala. EEsta transposição digital doo
traçaddo constitui um
ma condicionaante da REN.
Destaa forma, proccedeu-se à confrontação
c
da informaçãão da Carta de Condicioonantes e Caarta da REN,,
impliccando uma transposição parra a escala doo projecto.
Com o entendimennto resultante de reunião nna CCDRN e, posteriormennte, na ARH, ccomo linhas de
d água reaiss
foram
m consideradaas as represeentadas na ccartografia à escala 1:100000, e só ess
ssas duas linhas de águaa
constiituem Domínioo Hídrico, possuindo faixa laateral de servvidão.
O projjecto de Execcução foi ajusttado de formaa a compatibilizzar a operaçãão de loteame nto com as linnhas de água,,
evitanndo qualquer sobreposição
s
com as conddicionantes leggais referidas. Deste modoo, não foi prevvista qualquerr
100

mínio Hídrico,, tendo, na actual versão doo projecto sidoo evitado o atrravessamentoo
constrrução nas serrvidões do Dom
das linnhas de água, por vias, ediffícios ou terraaplanagens.
Apenaas estão classsificados com
mo REN os lei tos dos cursoos de água e não a zona dde protecção aos mesmos,,
que coonstitui uma servidão
s
do Doomínio Hídricoo.
Na Caarta de Condiicionantes (esscala 1:250000), são representadas as deemais linhas de água representadas naa
área dde intervençãoo e sua envolvvente.
Na Trransposição Vectorial
V
da Caarta de Ordennamento (PDM
M) e Carta de Situação Exiistente são ideentificadas ass
linhass de água efecctivamente existentes no terrreno.
A refeerência da Po
ortaria que ap
provou a cartta da RAN do
o concelho dee Castelo de PPaiva não esstá correcta.
A Carrta da Reservaa Agrícola Naccional (RAN) ddo concelho de
d Castelo de Paiva foi aproovada pela Poortaria n.º
1112//90, de 8 de Novembro. Na área de intervvenção não exxiste área classsificada comoo RAN.
A áreea de interveenção confronta com a E
EN 222-1 e a EN 222, ten
ndo sido a prrimeira desclassificada e
pertenncendo apen
nas a segund
da à área de juurisdição da EP – Estradaas de Portugaal, S.A. No EIIA não é feito
o
este eenquadramen
nto.
A áreea de intervennção confronta com a EN 222-1 e com
m a EN 222. Ambas as viaas foram dessclassificadas,,
enconntrando-se sob gestão munnicipal, conforrme o Plano Rodoviário
R
Naacional. Este enquadramennto consta noo
Relatóório Síntese do EIA.
Em anexo apresenntam-se os offícios e auto de transferênncia para a reede municipa l de jurisdição da Câmaraa
EN 222 entre o km 30,2 e o km 35,25, e da EN 222-1 entre Nojõess
Municcipal de Casteelo de Paiva dos troços da E
e Greire.
É refeerido no relattório de EIA que
q na área dde intervençãão se verificaa a existênciaa de sobreiross “um pouco
o
por tooda a área”, não tendo sido,
s
no enta
tanto, apreseentada com detalhe
d
a suaa localização
o de modo a
analissar o impactee da intervençção, tendo em
m atenção o estatuto de protecção
p
dessta espécie.
Em aanexo, é apresentada a localização detalhada dos exemplarees de sobreeiro, bem coomo as suass
caractterísticas denddrométricas.
Com base no quee é referido no
n estudo e re
representado nas plantas,, nem tudo o que é identiificado como
o
“áreaa de servidão
o” se caractteriza por um
ma servidão ou restrição
o de utilidadde pública (eex: “zona dee
proteecção especiaal à habitação
o”, “perímetrro exterior dee protecção fllorestal”.
Não ssão perceptívveis as características e oobjectivos qu
ue se pretendem para a zoona de proteccção especiall
à habbitação.
A zonna anteriormennte definida coom zona de prrotecção espeecial à habitaçção, destinavaa-se a garantirr o necessárioo
e
industtrial, a ser trattado na intervvenção paisaggística. O perím
metro exteriorr
afastaamento das haabitações ao espaço
11

de prootecção floresstal, resultava da aplicaçãoo da lei no que se refere á protecção neecessária nos espaços quee
confroontam com oss espaços floreestais. De factto, nenhuma delas
d
se consttitui como “áreea de servidãoo”.
O esttudo refere que a implantaação do parqque industrial teve por base a análise da morfologia do terreno
o
(…) C
Contudo, e uma
u
vez quee as peças eentregues nãão permitem uma análisee clara e rig
gorosa destaa
matérria, deverão ser apresenttadas novas peças que permitam
p
a correcta
c
anállise da movim
mentação dee
terrass prevista e a modelaçãão proposta, tendo em conta
c
o levaantamento toopográfico existente
e
e o
previssto, com as respectivas curvas de nnível, sendo necessária a representaçção e contab
bilização dass
áreass de aterro e áreas
á
de escaavação, em to
toda a área dee intervenção
o.
A moddelação encontra-se repressentada atravéés das cores convencionais Vermelho e Amarelo, correspondendoo
ao veermelho a noova modelaçãão e a amareelo a anterior modelação. Para além desta repressentação, sãoo
apresentados perfiss longitudinaiss e transversaais com a designação do perfil
p
existentee e perfil. A contabilização
c
o
das áreas de aterroo e escavaçãoo estão descrittas em folha de
d cálculo no projecto
p
de Arrruamentos.
Vias e acessibilid
dades do projjecto (pág. 8 da Memóriaa Descritiva) - Não é claraa a localizaçãão efectiva e
respeectiva hierarq
quia da “áreaas de manobrra e estacion
namento de veículos
v
longgos, ligeiros, comerciais e
viaturras de emerg
gência” e “áreeas de parageem e perman
nência de tran
nsportes púbblicos”.
Em tooda a área dee projecto apeenas se verififica uma únicca área (praceeta B) com luugares de estaacionamento
o
de gra
randes dimen
nsões.
Os peerfis dos arruaamentos propoostos garantem
m a manobra de veículos pesados,
p
de qqualquer tipoloogia, existindoo
adicioonalmente um
m parque geral de manobraas, designado por parque de
d transferênccia onde perm
manecerão oss
veícullos longos, paara carga e descarga
d
de m
mercadorias das
d empresass. Para além disso, a novaa proposta dee
layoutt adiciona na via
v de acessoo ao referido pparque de trannsferências, esstacionamentoo para viaturaas pesadas. O
local dde paragem de
d transportess públicos – ttaxis, está preevisto junto á localização ddo edifício Shhowroom e doo
Edifíccio Sede.
O pro
rojecto propõ
õe a existên
ncia de um lote destinaado exclusivvamente ao trânsito de contentoress
acauttelando os evventuais tran
nstornos do ttransporte ro
odoviário den
ntro do parquue empresariial. Quanto a
este llote (lote n.º 1), para além
m da necessáária reformullação por se encontrar pparcialmente em solo não
o
urbanno, questionaa-se a soluçãão apresentadda tendo em conta o acessso à mesmaa (diverso do apresentado
o
na meemória descrritiva), (…), não tendo siddo previsto em
m desenho o acesso entrre a praceta B e o lote em
m
causaa.
Foi eefectuada estaa alteração na
n nova propposta de layout do projecto, tendo siido criado um
m parque dee
transfferências e grupagem para apoio ao carrregamento dee contentores,, a localizar juunto do parque de veículoss
pesaddos.
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Sobree as caracterrísticas do deesenho urbanno proposto para o loteam
mento, não fo
foi apresentad
do com rigorr
o pretendido paraa os lotes 34 e 36 (…) Nãoo foi justificad
do e referido qual o uso e destino preetendido paraa
o pollígono desen
nhado junto ao
a lote 23. Deeverá ser ind
dicada a finaalidade propoosta para tod
das as áreas,,
bem ccomo áreas de
d implantaçãão e construçção, n.º de piisos acima e abaixo da coota de soleiraa.
Os lottes 34, 35 e 36, têm os ussos correctam
mente definidoos no quadro de lotes, resppectivamente, Depósito dee
lixos rrecicláveis, Depósito de gáás, e ETAR – Compacta para
p
tratamento de águas rresiduais. O destino
d
e usoo
previssto para polígoono desenhaddo junto ao lotee 23, é uma zona
z
verde de cedência parra utilização coolectiva, ondee
será instalado um Posto
P
de Transformação.
As unidades industriais ou de arm
mazenagem a instalar respeitarão as segguintes condiçções:
- Áreaa mínima do loote igual a 7500 m2, podendoo se admitir lotes de área inferior, se o terrreno estiver servido
s
por
arruuamento com saneamento
s
e garantido o aafastamento e o isolamentoo em relação ààs construçõees vizinhas;
- Afasstamento mínimo de 10 m das
d construçõees à frente do lote.
- Afasstamentos mínnimos de 5 m entre as consstruções e os limites lateraiss do terreno;
- Afasstamento mínimo de 6 m daa construção aao limite posteerior do lote.
Relatitivamente aoss espaços verdes de prootecção e en
nquadramento
o, entende-see que deveráá ser melhorr
expliccitado quais aas caracteríssticas das meesmos e quaiis os objectivvos que se prretendem.
No seeguimento do solicitado na rubrica “Paisaagismo” Anexoo ao Ofício coom Ref.ª DAA/
A/741/AIA, de 4 de Julho dee
2011, foi elaboradoo um Projectoo de Integraçãão Paisagísticca (PIP), ondee são explicitaadas as caraccterísticas doss
espaçços verdes de protecção, ennquadramentoo, integração e valorização paisagística.
Deverrá ser analissada a área envolvente
e
à área de inteervenção, e relação
r
entree esta, sendo
o necessário,,
para o efeito que a análise ten
nha por basee uma cartog
grafia e escalla adequada (…) Note-see ainda que a
falta de cartograffia para a tottalidade da áárea de interrvenção não foi apresenttada no Relaatório do EIA
A
comoo uma falha de
d informação
o disponível, no capítulo referente
r
às lacunas
l
técniicas e de con
nhecimento.
No âm
mbito da elaaboração do presente Adittamento ao Relatório Síntese a área de intervençção e a áreaa
envolvvente, bem coomo a relação existente eentre as duas,, foi analisadaa com base eem cartografiaa elaborada a
uma eescala considderada adequuada. Essa innformação cartográfica mais detalhada, pode ser coonsultada noss
várioss anexos a estta Adenda.
Na ccaracterização
o do projeccto, e nos ttermos do RJAIA,
R
não foram apressentadas as alternativass
consiideradas, não
o tendo sido tão-pouco ve
verificada no Relatório quaalquer mençãão à análise de possíveiss
alternnativas. Aind
da que se verrificasse quee não se justiificava a anáálise de deterrminadas alteernativas, tall
deverria ser fundam
mentado no estudo.
e
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m causa não fooram equacionnadas alternattivas de localização, pois a localização do
d Projecto dee
Para o projecto em
Execuução da Áreaa de Acolhimeento Empresaarial de Cruz da Carreira, resulta do ddisposto no Plano
P
Directorr
Municcipal de Casteelo de Paiva (P
PDMCP), pubblicado da Ressolução do Cooncelho de Miinistros n.º 688/95, de 17 dee
Julho,, alterado porr deliberação de Assemble ia Municipal de
d Castelo dee Paiva, datadda de 30 de Dezembro dee
1998, publicado no Diário da Reppública, 2.ª séérie n.º 115, dee 18 de Maio de 1999.
No âm
mbito do PDM de Castelo dee Paiva foi deefinida uma áreea destinada a uso industriaal, estabeleceendo as basess
para a elaboração de
d um futuro Plano
P
de Porm
menor do Parqque Empresarrial.
No enntanto, durante a elaboraçãão do projectoo, em estreita colaboração com a equipaa do EIA, foraam estudadass
váriass alternativas de concepçãoo, de modo a minimizar os seus impactees ambientaiss, designadam
mente da Fasee
de Plaano de Pormeenor, fase de Estudo
E
Prévio , fase de Projecto de Execuução, bem com
mo na actual adenda
a
foram
m
considderadas alternnativas identifiicadas no ponnto nota introdutória.
Nas ppeças gráficaas nem semp
pre há corresspondência entre
e
a legenda e o repreesentado em carta e vice-versaa (…) o projeccto apresentaa variações dde desenho e seus limitess (…) não se mostra adeq
quado que see
manteenham algum
mas das reprresentações e intenções decorrentes
d
do
d estudo doo Plano de Pormenor quee
foi elaaborado paraa a área. Devverão ser apre
resentadas peeças gráficass adicionais ttendo em con
nta a fase dee
projecto em análisse.
Nas ddiferentes peçças gráficas procedeu-se
p
à correcção daa correspondêência entre a legenda e o representadoo
em caarta, bem com
mo à uniformizaação do deseenho e limites. Deste modo, são apresenttadas novas peças
p
gráficass
e escrritas adicionais tendo para a fase de proj ecto de execuução.
Deverrão ser apressentados extrractos da Plaanta de Orden
namento e dee Condicionaantes do PDM
M à escala do
o
planoo, e respectivvas legendas, assinalandoo devidamentte a área objeecto da pretennsão.
Deverrá também seer apresentad
da uma plantta da situação
o existente, à escala 1:10000 ou superio
or
São aapresentados em anexo exttractos da Carrta de Ordenaamento e da Carta
C
de Conddicionantes, de forma a darr
resposta a esta soolicitação, bem
m como uma TTransposição Vectorial dass mesmas carrtas, com sobbreposição doo
projeccto e da área de
d intervençãoo.
Enconntra-se em annexo a cartogrrafia, ortofotom
mapas e imaggem infraverm
melho e de falssa cor, mais actualizadas
a
e
de maaior detalhe daas unidades de
d uso do soloo e da situaçãoo existente.
Não fforam juntos ao processo os termos dde responsabiilidade subsccritos pelos aautores dos projectos.
p
São aapresentados em anexo os
o termos de responsabiliddade subscritos pelos cooordenadores do
d Estudo dee
Impaccte Ambiental e do projecto, bem como d os autores doos projectos dee arquitectura e de especialidades.
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É deefinida no esstudo uma “área de peerímetro de protecção florestal”
f
coomo faixa dee gestão dee
combbustível, por vezes
v
referid
da com largurra igual ou su
uperior a 40 m (pág. 5 da Memória Deescritiva), porr
outras como umaa faixa de 300 a 40 m (páág. 24 do Reelatório de EIA)
E e da leitu
tura da repreesentação daa
mesm
ma chega a ap
presentar apenas 20 m. D
De acordo com
m o n.º 11 do
o art. 15.º do DL n.º 124/20006, de 28 dee
Junhoo, alterado pelo
p
DL n.º 17/2009, de 14 de Janeeiro, “nos paarque e políígonos indusstriais (…) é
obriggatória a gesstão de comb
bustível, e ssua manuten
nção, de umaa faixa envoolvente com uma larguraa
mínim
ma não inferiior a 100 m (…)”.
(
Deste m
modo, e veriificando-se a existência dde espaços florestais
f
em
m
toda a área envollvente ao esp
paço definidoo como áreass industriais no PDM, devverá ser salvvaguardado o
cumpprimento da norma
n
acima descrita.
A áreaa obrigatória para
p a gestãoo de combustíível, e sua maanutenção, é composta
c
porr uma faixa ennvolvente com
m
a largura mínima dee 100 m.
No enntanto, a refeerida faixa dee 100 m em
m espaço floreestal, não ficcará na totaliddade incluídaa na área dee
interveenção, devenndo incluir os terrenos envoolventes. Para tal, será appresentada peela CMCP documentos em
m
que a entidade gesstora obtém leegitimidade e se responsabbiliza e pelo ónus
ó
legal e ddisponibiliza os
o meios paraa
gestãoo regulamentaar desta faixa e actualizará o plano municcipal de gestãão da floresta ccontra incêndios.
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3. EC
COLOGIA
A áreea em estudo
o não colidee com as áreeas da Rede Nacional dee Áreas Prottegidas ou Classificadas.
C
.
Convviria, no entan
nto, actualizar a referênciaa ao enquadrramento legall das áreas cl
classificadas (pág. 62).
É aprresentado, em
m anexo, o levantamento e caracterizzação da situuação de refeerência e ideentificação dee
impacctes relativo aoo descritor Eccologia reform
mulado, tendo sido actualizaada a referênccia ao enquadramento legall
das áreas classificaadas.
O levvantamento e caracterizaação da situaação de refeerência (Cap. 4.8 do EIA)) poderia serr melhorado,,
nomeeadamente attravés da aprresentação dde listagens/i/inventários florístico
f
e faaunístico e de
d cartografiaa
ilustra
rativa da desccrição feita.
Em annexo, é apresentado o levaantamento e caaracterização da situação de
d referência e identificaçãoo de impactess
relativvo ao descritoor Ecologia reformulado, coom a apresenntação do elennco florístico e faunístico. A distribuiçãoo
das foormações vegetais ocorreentes na áreaa de intervennção e na ennvolvente é aapresentada na
n Carta dass
Unidaades de Uso do Solo.
É refe
ferida a ocorrrência de sobreiro, espéccie com estaatuto de prottecção, emboora não seja clarificada a
interfferência do projecto
p
quan
nto à necesssidade do seu abate, quee pode ser coondicionado ou sujeito a
autorrização préviaa, nos termoss do DL n.º 1 69/2001, de 25
2 de Maio, alterado pelo DL n.º 155/20004, de 30 dee
Junhoo.
Conssidera-se quee este levantaamento está insuficientemente docum
mentado, senndo necessáário procederr
ao levvantamento exaustivo
e
dos exemplaress existente, e à auscultaçção da AFN qquanto ao enq
quadramento
o
no reggime legal dee protecção desta
d
espéciee.
Em aanexo, é apresentada a localização detalhada dos exemplarees de sobreeiro, bem coomo as suass
caractterísticas denndrométricas. Esta resultoou de um levvantamento exaustivo
e
doss exemplaress de sobreiroo
(Querrcus suber) preesentes na árrea de estudo,, com recurso a um receptoor GPS.
Posteeriormente connfrontou-se coom o projecto, de modo a identificar os exxemplares pottencialmente afectados.
a
Foii
ainda auscultada a AFN quanto ao
a enquadram
mento no regim
me legal de prrotecção destaa espécie.
Quannto à avaliaçãão de impactes, conviriaa acrescentarr a ponderaçção do impaccte negativo do abate dee
sobreeiros, na fasse de constrrução, na meedida em qu
ue for aplicáável e de accordo com o reforço dee
inform
mação acimaa solicitada, bem como a ponderaçãão da rearbo
orização de compensaçãão, enquanto
o
impaccte positivo e medida de mitigação.
m
Em annexo, é apresentado o levaantamento e caaracterização da situação de
d referência e identificaçãoo de impactess
relativvo ao descritoor Ecologia reeformulado, o nde esta ponnderação é coonsiderada. N
No Quadro dee Impactes foii
acresccentando o im
mpacte do abaate de três exeemplares de sobreiro e resppectivas mediddas de mitigaçção.
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O desscritor Ecolog
gia deverá seer reforçado ccom as seguintes informaações suplem
mentares:
(1) localização do
o projecto em
m carta militarr, onde se in
nsira o limite do Sítio da R
Rede Natura PTCON00599
Riio Paiva;
(2) a apresentaçãão de cartografia ou ortoofotomapa co
om a zonageem de caractterização e diferenciação
d
o
doos ecossistem
mas florestaiis existentes,
s, de forma a que fique cllarificada a ddistribuição territorial dass
esspécies floresstais autócto
ones e dos hhabitats de maior
m
interessse ecológicoo, como tal descritos
d
nass
pááginas 62 e 63 do EIA;
(3) ennquadramentto da área de
d implantaçção do projeecto na carto
ografia de pperigosidade de incêndio
o
floorestal do Plaano Municipaal de Defesa da Floresta de
d Castelo dee Paiva, bem
m como na cartografia dass
árreas florestaiss ardidas noss últimos 10 aanos.
(4) o número de sobreiros a ab
bater e respeectivas dimen
nsões, tendo em conta os critérios deffinidos no DL
L
n.º 155/2004, de
d 30 de Junh
ho, que repubblica o DL n.º 169/2001, dee 25 de Maio, e a localização em plantaa
coom sobreposição da implaantação do pprojecto;
(5) A área/ n.º de exemplares e local de reearborização
o previstos paara compenssar o abate de
d sobreiros,,
suugerindo-se desde
d
já quee se integre os espaços de enquadraamento paisaagístico do projecto
p
e/ou
u
ouutros espaço verdes do co
oncelho.
(1) A localizaçãoo do Sítio da Rede Naturaa PTCON00559 Rio Paiva é apresentadda no anexoo ao descritorr
E
Ecologia;
(2) É apresentadda uma Cartaa das Unidadees de Uso do Solo, bem como o resppectivo relatóório com umaa
ddescrição doss usos presenntes, com ideentificação daas espécies floorestais existtentes e os habitats o seuu
ssignificado ecológico;
(3) O enquadram
mento da área de implantaçãão do projectoo e cartografiaa de perigosiddade de incêndio florestal é
aapresentada na
n Carta de Risco de Incênddio Florestal;
(4) O número de sobreiros
s
a abbater e respecctivas dimensõões encontra-se no relatórioo referente à Inventariaçãoo
dde Exemplarees do Sobreiiro (Quercus suber) na área
á
de intervvenção e áreea envolventee. Em anexoo
aapresenta-se também a loocalização em
m planta com sobreposiçãoo do levantam
mento das esppécies com a
iimplantação do
d projecto.
(5) FForam identifficados os exxemplares dee sobreiro a manter e a abater. Foi eelaborado um
m Projecto dee
IIntegração Paaisagística (P
PIP), onde sãão apresentadas as propoostas de reaarborização no sentido dee
ccompensar o abate de três pequenos sobbreiros de reggeneração, que se prevêem
m abater.
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4. RE
ECURSOS HÍDRICOS
Deverrá proceder-sse a uma deescrição maiss completa das
d linhas dee água repreesentadas nas plantas naa
área de intervençção, nomead
damente no que se refeere à sua efectiva correespondência real com a
cartoggrafia, isto é,, se há existêência no terreeno, de um leeito definido.
 Situação de refferência e deescrição das llinhas de águ
ua
A cartta da situaçãoo existente, foi produzida teendo por base os ficheiros com
c a represeentação das linhas de águaa
e da aaltimetria, exisstente na cartoografia digital fornecida ao município pelaa Comunidadee Intermunicippal do Vale doo
Sousaa. A cartografiia actual (2011) foi elaboradda para revisãão do Plano Director
D
Municcipal (PDM), pelo
p consórcioo
Estereeofoto / Lógicaa Ibérica e validada pela Unniversidade doo Porto, e tevee como respoonsável o Prof. José Albertoo
Gonçaalves.
Esta ccartografia de maior rigor e detalhe, podee ser aferida por
p amostrageem, com umaa imagem de innfra-vermelhoo
e de ffalsa-cor forneecida pelo Insttituto Geográfiico Portuguêss.
Assim
m, no terreno e na área de inntervenção, coonstatou-se que apenas sãão identificadaas duas linhas de água, quee
drenaam para o Rio Sardoura, quee por sua vez drena para o Rio Douro.
Linhaa de água a Nascente
N
Esta linha de água caracteriza-se pelo caudall intermitente, e situa-se a nascente da AAAEL de Casttelo de Paiva..
Não aapresenta no período
p
de esttudo, caudal hhidrológico no interior do lotteamento.
Não eexiste no interiior da AAEL um
u leito naturaal ou artificial definido,
d
nestaa linha de talve
vegue.
O projjecto da AAELL não prevê a drenagem dee águas pluviaais dos arruam
mentos para essta linha de água, pelo quee
se esppera que venhha a ter um menor caudal dde drenagem superficial.
s
A áreaa da bacia de drenagem daa linha de águaa a nascente é aproximadamente de 11,33 ha.
Linhaa de água a Sul
S
Esta linha de água,, tal como a annterior, apreseenta carácter intermitente e localiza-se m
mais a sul da AAE.
A
No peeríodo de tem
mpo em que decorreu a eelaboração deesta adenda, verificou-se que a linha de água nãoo
apresenta caudal hidrológico no interior do loteeamento.
No exxtremo sul da AAE
A existe um
m caminho púúblico, com um
ma passagem hidráulica quee é constituídaa por paredess
em alvvenaria de peedra.
Nestaa linha de águua, já no finall da área de intervenção, existe
e
um leitto natural com
m uma arborizzação ripícolaa
junto à Estrada Naccional n.º 222..
A áreaa aproximada da bacia de drenagem
d
dessta linha de ággua é de cercaa de 7,6 ha.
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O adiitamento ao projecto
p
respeeita o afastam
mento regulam
mentar relativamente as duuas linhas dee água acimaa
refereenciadas.
 Situação com o projecto
O projjecto da AAELL prevê a drennagem de águuas pluviais doos arruamentoos, dos passeeios e dos espaços públicoss
imperrmeabilizados por condutass devidamentee calculadas, conforme proojecto de redees de drenagem de águass
pluviaais, do Projectoo de Execução.
Relativamente aos lugares de esstacionamentoo terão pavim
mentação em cubos
c
assentees sobre cam
mada de areia..
Foram
m previstas árreas verdes drenantes
d
no interior do looteamento para permitir a drenagem deestas áreas e
reduzir os impactess. Não haveráá impermeabillização do sollo, em toda a área envolveente à zona dee implantaçãoo
dos lootes, conformee Projecto de Arranjos
A
Exte riores e Projecto de Integraação Paisagistta (PIP).
Foram
m previstos doois locais de descarga daas águas pluvviais dos arruamentos, doss passeios e dos espaçoss
públiccos impermeabilizados, de forma
f
distribuiir e a reduzir os
o impactes soobre as linhass de água.
Para o cálculo de redes públicaas de águas ppluviais, foram
m utilizados no Projecto dee Execução os
o parâmetross
previsstos no “Reguulamento Geraal dos Sistemaas Públicos e Prediais de Distribuição
D
dee Água e de Drenagem dee
Águass Residuais”, Decreto-lei 233/95 de 23 de Agosto.
Zona A
Para o período de retorno
r
associado à intensiddade de precipitação foi escolhido em funnção do períoodo de retornoo
da chheia de dimennsionamento. No método rracional supõee-se que a inntensidade dee precipitação de um dadoo
períoddo de retorno,, afectada de um coeficientte de escoam
mento adequaddo, produz um
m caudal de ponta de cheiaa
com m
mesmo períoddo de retorno. Assim, foi connsiderada umaa cheia com um
u período dee retorno de 100 anos.
O tem
mpo de concenntração, apesaar de não figuurar na equaçãão do métodoo racional, estáá directamentte relacionadoo
com a intensidadee de precipitação tornandoo-se assim um
m factor determinante no vvalor do cauddal de ponta..
Admittiu-se um temppo de concenttração de 10 m
minutos.
No Prrojecto foram previstos
p
os seguintes loca is de descarga:
Descaarga 1 (PSG
G1) - Caudal: 2422,65 m3//h, velocidadee de saída: 4,95 m/s situaado junto à EN222-1,
E
com
m
descaarga para a linha de água a poente já foraa da área de intervenção.
Descaarga 2 (PSG22) - Caudal: 1129,84 m3//h, velocidadee de saída: 2,95 m/s situadda junto ao lote n.º1 e com
m
descaarga para a linha de água a sul.

Está prevista a innstalação no Edifício-sedee de um deppósito para aproveitamentoo de águas pluviais paraa
distribbuição em rede independennte destinada a usos de sannitários, lavageem e sistema de rega.
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Para o cálculo do Sistema de Aproveitamennto de Águass Pluviais (SA
AAP) foram co
considerados os consumoss
mensaais médios esstimados e os consumos annuais estimadoos, 28,8 m3 e 345,60
3
m3, resspectivamentee.
O balanço entre coonsumos estim
mados no inteerior do edifíciio em descarggas sanitáriass e a precipitaação estimadaa
mensaal, capaz de ser recolhidaa pela coberttura do edifíccio, leva a cooncluir que o caudal pluviaal conseguiráá
abasteecer a 100% as
a necessidaddes do edifícioo em descargaas sanitárias.
Da annálise efectuaada, a partir dos elementoss que nos foraam fornecidoss, sugere-se uuma instalaçãão conforme a
seguinnte descrição::
1. Proopõe-se que todos os tubbos de quedaa provenientees da cobertuura do edifícioo, e apenas desta, sejam
m
canaliizados a um único ponto, onde se execcutarão duas caixas de derivação com um desenho que promovaa
uma ddecantação daas partículas mais
m pesadas . O fundo de sedimentação
s
dessa caixa ddeverá ter cerrca de 20 cm.
As caaixas serão visitáveis
v
e a construir pe lo empreiteiroo, fazendo a passagem dda água da chuva
c
a duass
unidaddes de filtragem Optimax Industrial com
m função de First
F Flush, quue farão o deesvio das prim
meiras águas,,
normaalmente com elevada cargga de poluiçãão atmosféricca e com sujidade alojadaa nas cobertuuras. A águaa
rejeitaada pelos filtrros Optimax será
s
canalizaada a uma ouu mais linhass de drenagem
m pluvial quee funcionarãoo
tambéém como um by-pass de ligação ao coolector pluvial principal quando o Siste ma de Aprovveitamento dee
Águass Pluviais necessitar de serr desactivado para limpeza, reparação ouu substituição de componenntes.
Com eeste by-pass será garantidaa a total desaactivação dos elementos vitaais do sistemaa, nomeadam
mente os filtross
e o deepósito de acuumulação.
2. Em
m função da área
á
de coberrtura do edifíccio, foi propossta a instalação de duas uunidades do Filtro
F
Optimaxx
Industtrial. Este filtroo vem montaddo numa caixaa de pavimento própria, em polietileno dee alta densidadde, dotado dee
pré-enncaixes para as
a tubagens e de uma tam
mpa telescópicca que permitee fazer um ajuuste perfeito à cota final doo
terrenno. No seu interior, o elemeento de filtrageem tem a parrticularidade de
d permitir a ssua auto-limpeeza durante a
épocaa das chuvas (não dispenssa, no entantoo, uma lavaggem mais proffunda no finaal do Inverno e no final doo
Verãoo, através de jaacto de água com pressão e de uma peqquena escovagem da malhaa filtrante).
O filtroo Optimax está dotado de uma entrada (DN 200) e de
d duas saídas, sendo a enntrada para reeceber a águaa
da chuva, uma saídda para eliminnar a água co m impurezas (DN200) e finnalmente umaa outra saída para
p canalizarr
a água filtrada ao depósito
d
(DN150).
3. A eentrada de ággua filtrada noo depósito, ainnda que provveniente de váários filtros, faar-se-á unicam
mente por um
m
ramal, que desceráá até ao funddo e aí terá uum acessórioo permitindo que
q a descidaa da água e a entrada noo
depóssito ocorram de forma lennta e sem geerar turbulênccia no interiorr. Este é um
m dos procedimentos maiss
imporrtantes na instalação de SAA
AP.
4. O ddepósito de accumulação deeverá ter uma capacidade iddeal de 30m3 ou, no mínimoo, de 20m3, dee modo a quee
o Sisttema de Aproveitamento dee Águas Pluviiais seja técniica e economicamente renttável. Recorreer-se-á a umaa
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unidadde de 30000 l do tanque Graf GHDE, co nstruído em polietileno
p
de alta
a densidadee e dotado dee duas tampass
de accesso ao seu interior. O deepósito terá aapenas descaarga de superrfície, sendo o overflow siffonado e com
m
proteccção à passaggem de roedores. A descargga anti-turbulêência e o overrflow já vêm m
montados de fáábrica.
5. O ddepósito será dotado de um
ma ligação paara passagem de cablagem do seu interioor até a uma Área Técnicaa
no edifício, onde fiqque instalada a parte de coontrolo e bombbagem do sisttema. Essa liggação será, no mínimo, em
m
tubagem DN 100 e o mais rectaa possível ev itando a instaalação de curvvas. Se estass forem necesssárias, serãoo
execuutadas caixas de desvio de direcção, cconforme os regulamentos de Instalaçõões Prediais, sempre a 455
graus. A Área Técnnica ficará até 7 m do depóssito.
6. O S
Sistema de coontrolo e bombbagem será o responsável pela aspiraçãão e pressurizzação da águaa da chuva naa
canaliização que vaai alimentar oss equipamentoos com água da chuva. O sistema de coontrolo será dotado de doiss
kit de suprimento que
q admitirá água
á
da rede nno depósito a partir de um limite mínimoo a definir e iggualmente um
m
limite máximo de admissão,
a
de modo
m
a garanntir sempre um
m caudal de abastecimento
a
o, seja de origgem pluvial ouu
da redde mas cumprrindo as Norm
mas sobre não cruzamento de
d redes.

Deverrão caracteriizar-se os im
mpactes nas linhas de ág
gua, nomead
damente no qque respeita ao risco dee
extravvasão margin
nal, à erosão
o do leito e asssoreamento
o da mesma, no
n que conce
cerne às esco
orrências dass
águass pluviais, reesultante das avultadas árreas a imperm
meabilizar. Deverão aindaa prever como acautelar a
qualiddade da águ
ua. Após a avaliação deesses impacctes deverão propor as respectivas medidas dee
minim
mização.
Quaddro de impacttes
AV
VALIAÇÃO DOS IM
MPACTES
FACTO
ORES
AMBIEN
NTAIS

Recursos H
Hídricos
Superficciais e
Qualidade dda Água

Hidrogeoologia

IMPACTE
ES

Alteraação de rede de drrenagem natural;
Risco de contaminação e degradação das
águas superfficiais;
Aumento das escorrênciaas superficiais em
detrimento da innfiltração.
Risco de extravasão marrginal e erosão do
leito e das maargens
Afeectação das condiçõões naturais de
recargga, com um aumento médio de cerca
de 15% da área de impeermeabilização do
solo e recarga dos lennçóis freáticos;
Com
mpactação e imperm
meabilização dos
terrenoos que se reflectiráá na diminuição da
área de recarga dos níveis
n
aquíferos
locais;
Risco de contaminação e degradação das
águas subterrrâneas;

Sinal

Efeito
E

Probab
bilidade

Duraação

Magnitudde

Capacidadee de
minimizaçãão

Negativo

Directo
D

Provvável

Tempoorário

Reduzidda

Minimizável

Negativo

Directo
D

Pouco provável
p

Tempoorário

Reduzidda

Minimizável

Negativo

Directo
D

Provvável

Tempoorário

Reduzidda

Minimizável
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Mediddas de minim
mização
FACTORE
ES AMBIENTAIS

FASES

MEDIDAS DE
D MINIMIZAÇÃO

 Durante a faase de terraplenaagens deverão ser adoptados ccuidados especiaais que minimizem a
erosão do sollo e a afectação das linhas de água próximas da áárea de implantaação da AAEL dee Cruz
da Carreira;
matação e decapa
agem dos solos à faixa estritamente necessária para
p a
 Restringir as acções de desm
o
durannte as
realização daa obra, de modo a diminuir a quantidade de sóliddos suspensos originados
várias operaçções e susceptíveeis de serem arra
astados e deposittados nos cursoss de água;
 Deverão ser respeitadas ass disposições le
egais para as iinfra-estruturas sanitárias provissórias
(Decreto-Lei nn.º155/95, de 1 de
d Julho), a insta
alar para serviço dos trabalhadorees. No caso de serem
s
instaladas inffra-estruturas am
movíveis no estale
eiro, os esgotos produzidos deveerão ser devidam
mente
armazenadoss no local, recolhidos e enviados para destino adeequado por emprresa licenciada para
p o
efeito;
d drenagem de
e águas pluviaais, devem ser adoptadas soluuções
 No que resppeita à rede de
ambientalmennte aceites ao nível dos processsos construtivos, como por exem
mplo: os colectorees da
rede não devvem sair à superffície da linha de água e devem aapresentar dispossitivos que impeççam a
erosão das m
margens;
 O funcionameento do estaleiroo deverá ser rigoroso, de forma a evitar derrames acidentais. No final,
esta área deeverá ser limpa dos
d materiais da
a obra e deverá ser efectuada uma
u escarificaçãão ou
gradagem, dee modo a que os terrenos recuperem mais rapidam
mente as suas características naturais
e que sejam rrestabelecidas ass zonas de escoa
amento superficiaal e de infiltraçãoo;

Recursos Hídricos
Superficiaais e
Qualidadee da Água

Construção

 Cumprir a leggislação em vigoor relativamente à descarga de águas residuaiss (designadamennte, o
Decreto-Lei nn.º 236/98, de 1 Agosto). O emprreiteiro deverá reesponsabilizar-see pelo tratamentoo das
águas residuaais resultantes daa lavagem da ma
aquinaria de apooio à obra ou de quaisquer actividdades
de construçãoo antes do respeectivo lançamento
o no meio hídricoo, caso estas nãoo cumpram os vaalores
regulamentaddos para os parââmetros de qualidade de águas residuais (nomeeadamente a nívvel de
partículas em
m suspensão e hidrocarbonetoss). As águas reesiduais resultantes das instalaações
sanitárias am
movíveis deverãoo ser recolhidas e tratadas adequuadamente, evitando a sua desccarga
directa no sol o e/ou cursos dee água.
minação do meio
o hídrico, não ppermitindo a deescarga de poluentes
 Prevenir a ppotencial contam
(betumes, óleeos, lubrificantes,, combustíveis, produtos químicoss e outros materiais residuais da obra)
e colocando-oos em contentorres específicos, posteriormente,
p
eencaminhados para os destinos finais
adequados, a definir após conntactos com as en
ntidades compete
tentes;
 As descargass a efectuar ressultantes da limp
peza das autobeetoneiras, deverãão ser realizadaas em
locais a indicaar pelas entidadees competentes na matéria, deveendo ser o mais possível afastadoos de
linhas de águua. Consoante o local
l
a considerar, poderá ser acoonselhada a abertura de uma baccia de
retenção, preeferencialmente num
n local de passsagem das autoobetoneiras. A baacia de retenção deve
ser provida dde uma camadaa de brita no seu fundo, que aoo fim de algumaas lavagens deve ser
retirada e subbstituída;
 Deverá ser im
mplementado um
m sistema de lavvagem dos rodaddos de todos os veículos e de tooda a
maquinaria dde apoio à obra à saída da áre
ea afecta à obraa e antes da enntrada na via púública,
nomeadamennte em dias chuvoosos e propícios à acumulação dee lamas nos messmos;
 As máquinas e viaturas de traansporte afectas à obra deverão ser mantidas nas melhores conddições
de funcionam
mento, garantindo uma adequad
da manutenção dos mesmos em
m local apropriaado e
afastado das linhas de água.
guas pluviais serãão implementadaas caixas de quedda de
 De forma a prrevenir a erosão do solo pelas ág
águas pluviaiss para dissipaçãão de energia, zo
onas de quebra dde energia na baase dos taludes, valas
ao longo do taalude e enrocamento, revestimen
nto arbustivo paraa reforço da conssolidação dos sollos.
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Deverrão explanar melhor o enccaminhamennto das águass residuais geeradas.
As ágguas residuaiss geradas serãão encaminhaadas e tratadaas por uma ETAR compactta a instalar no
n terreno em
m
lote destinado a essta infra-estruttura, após o qque seguirá pela rede pública municipal existente na EN222-1 quee
será ggerida por coontrato de conncessão pela empresa “Ágguas do Noroeeste” para um
m tratamento final por umaa
ETAR
R prevista paraa Sardoura, juunto à quinta ddo Freixo lugaar de Boure, próximo do rio Douro e desccrita no anexoo
técnicco ao contratoo de concessãão assinado eentre a CMCP
P e a SIMDOU
URO empresaa participada pela empresaa
“Águaas do Douro e Paiva, SA., do grupo Ágguas de Portugal que é reesponsável peelo tratamentoo da rede dee
saneaamento em altta.
Segunndo informaçõões da Concesssionária SIM DOURO, anexxo 1 do Estudo Técnico Geeral:
O Subbsistema de Sardoura
S
será constituído ppor colectores de águas ressiduais nos arrruamentos EN
N 222-1, entree
Cruz dde Carreira e Greire, páginaa 28 do Anexoo 1 ao contrato de concessãão.
Foram
m consideradoos os seguinttes valores: 44.332 habitantes de População Ligada e um Caudaal de 232.4044
m3/anno.
O Subbsistema interceptor de Saardoura será cconstituído poor interceptorees gravíticos e elevatórios, num total dee
quasee 12Km, maiorritariamente do Rio Sardourra e Ribeira de Quintã.
Prevêê-se que a ET
TAR de Sardooura seja connstruída em 2014.
2
Até lá, e para servir as redes existentes nestee
Subsistema será innstalada proviisoriamente e no local prevvisto para ET
TAR de Sardooura, uma ETA
AR compactaa
para sservir cerca de
d 500 habitaantes, uma veez que ainda existe uma grande
g
extenssão da rede a construir, e
respectivas ligaçõees, na rede “em
m baixa”.
Deverrá proceder-sse à elaboraçção de um es tudo Hidrogeeológico porm
menorizado.
É apreesentado em documento autónomo um relatório referrente ao estuddo Hidrogeolóógico e foram inventariadoss
dos reecursos hídricos subterrâneeos potencialm
mente afectadoos pelo projeccto.
Foi elaborado um Modelo
M
que peermite avaliar os potenciaiss impactes sobbre os recursoos hídricos suubterrâneos, e
p
dee
considderada a afeectação potenncial dos aquuíferos e dass captações de água e rrespectivos perímetros
proteccção, do ponto de vista da poluição e al terações do regime
r
de esccoamento subbterrâneo em consequência
c
a
de possível afectaçção de níveis freáticos,
f
tenddo por base ass propriedadees hidrogeológgicas do local e direcção doo
fluxo ddas águas.
Deverrá ser apreseentado um Plaano de Monittorização doss Recursos Hídricos.
H
É apreesentado Planno de Monitorização dos Reecursos em annexo.
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5. GE
EOLOGIA
Soliciita-se a apreesentação do
o enquadram
mento geomo
orfológico, a avaliação dde possíveiss impactes e
mediddas mitigado
oras, em falta no presente EIA
Em aanexo referennte ao descriitor Geologia apresenta-se o enquadrramento geom
morfológico, bem
b
como a
identifficação de imppactes e respeectivas medid as mitigadoraas.
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6. PA
AISAGEM
A meetodologia apresentada
a
para caracteerização do descritor é ajustada a este objecttivo, emboraa
demaasiado circun
nscrita no âm
mbito da annálise, isto é,, nem a pró
ópria metodoologia é apliccada na suaa
globaalidade, nem
m é suficien
ntemente abrrangente a parâmetros de caracter
erização fund
damentais à
comppreensão da totalidade de
d implicaçõees do projeccto sobre a Paisagem. Q
Quer isto dizzer que, porr
exem
mplo, é indicaado na páginaa 90 a pondeeração de unidades de paaisagem; conntudo, após apresentação
a
o
sumáária destas, não
n é assinaalado o enquuadramento da área em estudo em qqualquer dellas. De iguall
modoo, não é dessenvolvida qu
ualquer análiise quanto à qualidade visual,
v
fragililidade e senssibilidade daa
Paisaagem.
No annexo referentee ao descritorr Paisagem, ffoi revista a metodologia,
m
assim
a
como a avaliação daa situação dee
referêência e estas foram
f
complettadas de modoo a cumprir ass solicitações emitidas no pparecer.
De iguual modo foram desenvolviddas análises qquanto à qualiidade visual, fragilidade
f
e ssensibilidade da
d paisagem.
Em teermos do apoio à descriçção da caraccterização daa situação dee referência, e apesar de serem feitass
mençções às caraccterísticas orrográficas e fifisiográficas, não é apreseentado qualqquer suporte cartográfico,,
seja de hipsomeetria, festos e talveguess, declives ou
o orientaçãão de encosstas. Naturallmente, estaa
cartoggrafia secto
orial não po
oderá ser a constante em documeento enquaddradores que abrangem
m
comppartimentos do território
o de escalass regionais, antes sim terá que seer cartografiia elaboradaa
especcificamente para
p
este objjectivo, e abbarcando queer a área de projecto, quuer a sua envvolvente, atéé
onde os efeitos do
o projecto see façam sentirr;
O desscritor Paisaggem foi revistoo conforme o solicitado. Fooram integraddas no capítu lo referente à Situação dee
Referêência cartas que
q ilustram as consideraçõões referentess à altimetria, aos
a declives e às exposiçõees.
No quue respeita às
à imagens ap
presentadas,, quer a fig. 4.22
4 (página 88), quer a fifig. 4.24 (págiina 90), e em
m
particcular esta últtima, não é ajjustado serem
m considerad
das como áreea do projectto “…visto a partir de um
m
pontoo imaginário…
…”, estimado
o a determinnada altitude.. De facto, e especificam
mente no quee concerne a
aspecctos da baciaa visual, estaa deverá ser ddeterminada com base em
m critérios dee real posicio
onamento dee
potennciais observvadores, o qu
ue poderá inccluir, mas não
o será signifiicativo, a possição a 587 m de altitude..
Em concreto, a deeterminação da bacia vissual terá que obedecer àss potencialidaades e consttrangimentoss
que o território im
mpõe a este paarâmetro.
O desscritor Paisagem foi revistoo conforme o solicitado. Fooram elaboradas não só noovas imagens|simulações a
partir de pontos de
d observaçãão reais, mass também um
m estudo dee visibilidadess a partir deesses pontos,,
considderados de maior afluência de potenciaiss observadorees, tendo comoo base a morfo
fologia do terreeno.
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Aindaa quanto à an
nálise visual, são apresenntadas as figss. 4.23. e 4.25, relativas qquer à design
nada “análisee
de vissibilidade”, quer
q
a “sub-u
unidades de ppaisagem daa bacia visuall do projectoo”. Tanto umaa como outraa
apressentam escalas demasiaado reduzidaas para o prropósito a que
q se deveeriam destinaar, isto é, a
identiificação da visibilidade
v
do
d projecto. Igualmente, deveria ter concorrido ppara esta caaracterização
o
cartoggrafia, a esccala apropriada, de delim
mitação das faixas
f
de visibilidade, asssim como caartografia dee
marcaação de tom
madas de vissta, associaddas a captaçção fotográficca, que dem
monstrassem a expansão
o
visuaal que resultaará do projeccto, quer sobbre este, queer deste para o seu exteririor, assumindo o EIA, naa
páginna 89, que os edifícios aprresentarão céérceas máxim
mas de 10 m;
O desscritor Paisaggem foi revistoo conforme o solicitado. No capítulo refferente à Situuação de Refeerência foram
m
desennvolvidas maiss aprofundadaamente as suub-unidades de
d paisagem da
d bacia visuual do projectoo, elaborandoo
inclussivamente um
ma carta ondee foram dem arcadas as sub-unidades,
s
referencianddo a área dee estudo. Foii
elaborada também nova cartograafia no âmbitoo do estudo dee visibilidades..
No qque respeita ao capítulo de “avaliaçãão de impacctes”, e em relação ao descritor “P
Paisagem”, a
discuussão inicial que é apressentada na TTabela 6.22 (p
pág. 142), identifica com
mo “Impacte em
e questão””
circunnstâncias que
q
poderão,, eventualm
mente, serem
m rotuladas como acçõões, enquad
dramento ou
u
meram
mente questõ
ões que se colocam
c
facee ao projecto
o e inerênciass no territóriio onde se in
nstalará, mass
que nnão são, de faacto “impactees”, pressup ondo que esttão são o efeeito que resullta de determ
minada acção,,
devidda a uma cau
usa, que ocorrre sobre um
ma unidade dee território qu
ue não seria intervencion
nada por estee
projecto se ele nãão viesse a existir.
e
Por taal, esta análisse terá que ser
s revista, e devidamentte ajustada à
análisse de impactees que se reaaliza na práticca de AIA em
m Portugal.
O cappítulo de Avaliaação de Impactes foi desennvolvido confoorme o solicitado, e encontraa-se no anexoo ao descritor
Paisagem.
Em reelação à Tabeela 6.23 (pág
g. 143), é assiinalado, por exemplo, com
mo “impacte negativo” a “visibilidadee
elevada a partir do
d exterior daa área de impplantação”, o que em nad
da se conforrma com o (p
pouco) que é
analissado em term
mos de expansão visual, da qual se diz,
d na pág. 89, que “Connstata-se, ain
nda assim, a
escasssa visibilidade do projecto a partir deeste ponto dee vista.”. Assiim, face ao exxposto, conssidera-se quee
o desscritor terá qu
ue ser reform
mulado, no seentido de sup
prir as lacunass aqui identifficadas.
O desscritor Paisageem foi reformulado no senttido de cumprrir as lacunas identificadas,, conforme o solicitado.
s
Foii
elaborada nova carrtografia no âm
mbito do estuddo de visibilidaades.
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Mais se considerra que, dado
o tratar-se dee um projectto em fase de
d projecto dde execução
o, deverá serr
apressentado o reespectivo Pro
ojecto de Inntegração Paisagística (P
PIP), onde seejam indicad
das quais ass
propoostas de projjecto para a integração ddo edificado e quais as árreas a interveencionar na recuperação,
r
,
devenndo esse PIP
P incluir, entree outros, os sseguintes eleementos:
- Plannta de implan
ntação geral;
- Plannta de plantaçção e/ou sem
menteiras;
- Mem
mória descritiiva da interveenção;
- Cadderno de encaargos;
- Mappa de medições;
- Mappa de orçameentação;
- Cronnograma de implementaç
i
ão;
- Planno de manuteenção.
O Proojecto de Inteegração Paisaagística (PIP)) é apresentaado como doccumento autóónomo, com os
o elementoss
solicittados, acima listados.
Resumo das mediidas descritas no Projectoo de Integraçção Paisagistaa (PIP)
Acçõees Degradativas do Meio
Durannte a construçção do Parquee Empresarial há que minim
mizar as áreas ocupadas nass linhas de ággua existentess
e após a sua construção deverãoo ser recuperaadas todas as áreas afectaddas.
As áreeas de vale foram
f
estudass para criar ass condições adequadas
a
dee diversidade e qualidade, com especiall
atençãão para o corredor
c
ribeirrinho. No Proojecto de Integração Paissagística serãão apresentaddas soluçõess
especcíficas para a recuperação e valorização das duas linhhas de água iddentificadas, qque potenciem
m a qualidadee
e diveersidade faunística, funcionaando igualmennte como faixaas de combusstão lenta ou ccorta-fogos.
Mediddas Cautelarees
Na tenntativa de se evitarem
e
ou minimizarem
m
oos impactes neegativos referidos apresentaam-se recomeendações quee
deverrão ser tidas em
e conta quanndo da execuçção da obra.
Mediddas de Preservação
Toda a vegetaçãoo arbustiva e arbórea exisstente nas árreas não atinngidas por m
movimentos dee terras seráá
proteggida. Se possível, deverá proceder-se ao transplannte de exemplares isolad os de vegetaação arbóreaa
relevaante, nomeadamente querccíneas e outraas árvores (eexcepto eucaliptos e pinheiiros) que se encontrem
e
naa
área dde implantaçãão do Parque, nos terrenos ssujeitos a moddelação do terreno.
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a
dadaa a sua escasssez e importâância a nível nnacional, serãão protegidos..
Os soolos com boa capacidade agrícola,
Destee modo serãoo previamentee decapados , de acordo com o propoosto no Projeecto de Terraaplanagens e
colocaados em depóósito para posterior utilizaçãão.
A locaalização dos depósitos
d
doss solos provennientes da deccapagem seráá feita em zonnas de fácil acesso e ondee
causeem o menor im
mpacte. Serão armazenad os em pargass com altura não superior a 1,5 m e seemeados com
m
uma leeguminosa ennterrada quando em floraçãão.
Será ffeita a remoçãão e arejamento dos solos com máquinaas ligeiras sem
mpre que o riisco de armazzenamento see
manteenha por perríodos superiores a um aano, em virtuude dos seus elementos nutritivos e consequentee
enriquuecimento de infestantes orriginar um meiio inadequadoo ao desenvolvvimento das eespécies vegeetais.
Nas liinhas de águaa deverá garaantir-se a presservação da vegetação
v
exiistente, evitanndo-se a movimentação dee
terrass, circulação de
d máquinas e viaturas, d epósitos de materiais
m
ou entulhos
e
e insstalação de estaleiros
e
nass
zonass adjacentes.
O plaano de trabalhos/obra a apresentar devverá ser elabborado de moodo a não seerem afectadoos habitats e
espéccies com intteresse consservacionista (carvalhais, galerias ripíícolas, quiróppteros, etc.) previamentee
identifficados ou quee se venham a identificar coom o decorrerr da obra.
Mediddas de Recup
peração
A recuperação abrrange a reconstituição de vvedações e coompartimentações afectadaas durante a construção, o
restabbelecimento dos principais caminhos
c
inteerrompidos e a reintegraçãoo na paisagem
m das zonas afectadas
a
peloo
estaleeiro, pela circuulação de maqquinaria e de ddepósitos de materiais.
m
O perrfil das secçõees de linha de água que cconduzem as águas pluviais resultantess da construçãão do Parquee
para aas linhas de água
á
existentees, deverão seer planeados e executado de
d modo a quee se reduzam os efeitos noo
escoaamento em teermos de erossão hídrica, nnomeadamentte, as margenns e rasto da linha de águua serão bem
m
estabilizados, evitaando-se semprre que possívvel grandes deesníveis súbitoos e instalanddo vegetação adequada,
a
dee
acordo com o preseente projecto.
d drenagem do Parque coom as linhas de drenagem
m naturais, foi prevista umaa
Nos loocais de ligaçção da rede de
área ccom um revesstimento em blocos
b
rochosoos com diâmeetro superior a 0.50 m, anggulosos e travados entre si,,
de forrma a constituírem um dissipador natural de energia daa água.
Revesstimento Veg
getal
Modelação do Terreeno e Drenagem
A moddelação do teerreno tem quue ser orientaada de modo a permitir um
ma integração harmoniosa das linhas dee
água no meio naturral, mantendo o necessário equilíbrio e estabilização.
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As geeometrias adoptadas na moodelação dos leitos de ligaçção da rede de drenagem ppluvial à rede de drenagem
m
naturaal tiveram em
m conta os asspectos geolóógico-geotécnnicos, os conddicionantes toopográficos existentes e o
caudaal previsto na rede pluvial doo Parque.
A trannsição entre os taludes de escavação
e
daas margens e o terreno natuural deverá seer disfarçada gradualmente,
g
,
de moodo a que a liggação com o terreno
t
naturaal apresente a necessária coontinuidade e integração naa paisagem.
A exeecução da moodelação dos leitos de ligaçção da rede de
d drenagem pluvial à redee de drenagem
m natural tem
m
uma rrelação directaa com a inclinaação longitudiinal da linha de
d água. A inclinação dos leeitos é superioor a 10%, peloo
que sse preconiza a modelação da linha de áágua prevenddo um enrocaamento do leitto com pedraa de rebordoss
angulaares com ∅ 0.15
0 m a 0.400 m de diâmeetro, com basse em inertes que assegurre uma boa coesão
c
com o
terrenno bem compaactado na base. O canal co m enrocamennto terá cerca de 4.00 m de largura e 0.30 m de altura,,
ocupaando 2/3 da laargura total do leito da linhha de água teerá 6.00 m dee largura. Estaa secção foi dimensionada
d
a
tendo em conta o cálculo
c
de cauudais previsto no estudo hiddráulico pluviaal, prevendo-sse uma secçãoo que permitaa
escoaar os caudais previstos.
p
Concluída a modeelação das margens sem enrocamento e das áreass adjacentes, aplicar-se-á uma camadaa
a
de 0,15 m de espesssura, de preferência antes do
d Outono, paara que a sua aderência aoo
uniforrme de terra arável
solo sse faça nas meelhores condiçções.
Posteeriormente serrá feito o revesstimento vegeetal por hidrosssementeira heerbácea e arbuustiva.
Nas zzonas de ligaçção da rede pluvial
p
à rede natural, ou seja,
s
nas saídas de Passaggens Hidráuliccas (PH’s) ouu
caixass de queda, deverá revestirr-se o leito com
m grandes bloocos de pedraa, com ∅ supeerior a 0.50 m, funcionandoo
como áreas de disssipação de energia.
Objecctivos da Proposta de Revesstimento Vegeetal
Com o revestimentto vegetal pretende-se atinggir objectivos estéticos, funncionais e ecoonómicos, denntro dos quaiss
se desstacam:
• Locaalização da veegetação de modo
m
a enquaadrar o Parquue Empresariaal e criar uma área verde que
q se integree
na paisagem envolvvente, minimizzando os confflitos com as áreas
á
sociais contíguas
c
à obbra;
m redução im
mportante doss
• Estaabilização corrrecta dos soolos nas áreaas com aplicaação de terra vegetal, com
fenóm
menos erosivos, através da utilização de eespécies da vegetação
v
clim
mácica;
• Enquadramento das
d linhas de água, reforça ndo as suas margens
m
com espécies adeequadas, de modo
m
a obstarr
à criaação de zonass de hidromorrfismo e valoriizando a com
mponente de biodiversidade
b
e associada aoos corredoress
húmiddos;
• Utilizzação de vegeetação com baixo
b
custo dee manutenção, bem adaptada edafo-clim
maticamente, de
d preferênciaa
do eleenco florístico autóctone ou de tradição loocal;
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m também connsiderados criitérios importaantes como o
• Na escolha dos elementos arbóreos e arbuustivos foram
local oonde a planta vai ser aplicaada, o volume,, o porte, a texxtura e a floração.
Generalidades
De forma generalizzada propõe-sse a manuten ção da vegettação existente asseguranddo uma menoor perturbaçãoo
do solo e uma reduução dos custoos de manutennção. Estas áreas se devidamente conduuzidas proporcionam faixass
de ennquadramentoo de elevada riqueza cénicca que constittuem um ponto de ligaçãoo com os espaços naturaiss
caractterísticos destta zona apresentando aindaa elevada diveersidade biológica.
A seleecção das plantas a utilizar foi feita de foorma a promovver a diversidaade específicaa e a utilizaçãoo de espéciess
pioneiras e autóctones capazes de responder rápida e eficaazmente às coondições edaffo-climáticas do
d meio e quee
c
de mannutenção e dee rega.
reduzam assim os custos
A introodução de espécies respeitta o previsto nno Decreto-Leei nº 565/99 de 21 de Dezeembro, relativoo à introduçãoo
na natureza de esppécies não indígenas da florra e da fauna.
Os locais de eventtual estagnaçção de águas serão eliminados principaalmente em árreas anexas a taludes, dee
modo a evitar a form
mação de áreas hidromórficcas ou de raviinamentos.
À saídda de todas as
a PH’s serãoo instalados bbacias de disssipação de modo a diminu ir a energia adquirida
a
pelaa
água durante o atraavessamento da PH.
Nas ppassagens hiddráulicas em que
q a sua exp osição visual justifique um tratamento m
mais cuidado preconiza-se
p
a
utilizaação de pedra da região no revestimento//construção daas bocas de saída.
s
Propoostas específiccas
Reconnstituição das galerias ripícolas
É propposta a reconstituição ou o reforço das ggalerias ripícolas, com a utilização de esppécies adequaadas.
Para prevenção daa poluição dass linhas de á gua e dos aqquíferos assocciadas à drennagem das viaas do Parquee
Empreesarial, será avaliada a evventual utilizaçção de vegettação macrófitta nas margeens das linhass de água ouu
numa pequena reppresa, que assegure uma rrápida estabilização das margens, em eespecial da suua base, bem
m
como o controlo doo input de agenntes poluidorees do meio híddrico através da
d sua absorçção.
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7. PA
ATRIMÓNIO
O
Comoo nota prévia salienta-se
s
quue, tal como é referido no Relatório
R
Sínteese (páginas 1135 e 136), “considera-se o
impaccte de naturezza negativa, de
d probabilidaade certa, de tipo directo, ocorrendo
o
naa fase de obraa, de duraçãoo
permaanente. O graau do impactee é elevado pporque provocca a destruiçãão do Elemennto Patrimoniaal, mas o seuu
reduzido valor patrrimonial faz com que o im pacte a ocorrrer seja sem relevância, seendo a sua reversibilidadee
compeensável atravéés da aplicaçãão de medida ambiental esppecífica”, tal como
c
foi descrriminada.
No Reelatório (Vol. I) deve ser in
ncluído um qquadro síntesse de avaliaçãão de impactees.

Nas tabela 6.27 a 6.29 do Relaatório Síntese , onde se apresenta a avaaliação globall dos impactees ambientais,,
mónio. Não oobstante apressentam-se oss
enconntram-se classsificados os impactes assoociados ao deescritor Patrim
seguinntes quadros de avaliação de
d impactes:
Tabela 1 – Impacctes na fase dee construção – Património
Impactes

Avaliação
A
do im
mpacte

O impactte será de natu
ureza negativa, certo de tipo directo,
d
duração
permanennte de grau elevvado mas sem relevância e compensável pela
A sobrreposição física do projecto com o EP originará a sua implemenntação da medida ambiental/paatrimonial de prreservação pela
destruiição. (ver Carta de
d Património).
memória, de acordo com a legislação em vvigor
Elementos Patrimoniaiss (EP) MN1, MN22, MN3 e MN4.

Elemento Patrimonial nº11
n - Marco de Vila
V Verde 1

O impactte será de natureza desconheci
cida, provável, de tipo indirecto,
temporári
io
de
grau
ele
vado
mas
sem
m
relevância e reversível pela
O EP ppoderá ser afectaado pela movimeentação de maquuinaria
aplicaçãoo da medida ambiental minimizadoora preconizada
afecta à obra

Tabela 2 – Impactes na ffase de explorração e desactivação - Patrim
mónio
Impacttes

Avaliação
o do impacte

Elementos Patrimoniaiss MN1, MN2, MN
N3 e MN4. Os eleementos já se encontrarão removidos.

Nulo
N

Elemento Patrimonial nº11
n - Marco de Vila
V Verde 1

Nulo
N

Tabela 3 - Avaaliação global dos impactess ambientais – Fases de Connstrução
AVALIAÇÃO
O DOS IMPACTTES

FACTORES
AMBIE
ENTAIS

IMPACTES

Patrim
mónio

Elementos Patrimoniaiss de
n.º 1 a 10. A sobreposiçção
física do
d projecto sobree os
Elementos Patrimoniaiss
A locallização, na berma da
Estrada, do Elemento
Patrimonial n.º 11 - Marco
de Vilaa Verde 1, leva a que
possa ser afectado pela
movim
mentação
de
maquinnaria afecta à obra.

Sinal

Efeito

Prrobabilidade

Duração

Magnitude

Capacidade
C
de
minimização

Negativoo

Directo

Certo

Permanente
P

Elevada

Compensável

Certo

Temporário

Elevado

Minimizável

Negativoo Indirecto
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Tabela 4 - Avvaliação globaal dos impactess ambientais – Fase de Explloração
AVALIAÇÃO
A
DO
OS IMPACTESS

FAC
CTORES
AMB
BIENTAIS

IM
MPACTES

Pattrimónio

Não se
prevêem
impactes

Sinal

Efeitto

Probabiliddade

Duraçção

Magnituude

Capaacidade de
minnimização

Nulo

Nuloo

Nulo

Nulo
o

Nuloo

Nulo

Tabela 5 - Avaaliação global dos impactes ambientais – Fase de Desacctivação
AVALIAÇÃO
A
DO
OS IMPACTESS

FAC
CTORES
AMB
BIENTAIS

IM
MPACTES

Pattrimónio

Não se
prevêem
impactes

Sinal

Efeitto

Probabiliddade

Duraçção

Magnituude

Capaacidade de
minnimização

Nulo

Nuloo

Nulo

Nulo
o

Nuloo

Nulo

Fichaas de Ocorrên
ncia (Anexo VI):
V
a) Coorrigir e verifficar a numerração das ficchas apresen
ntadas: existeem duas fichhas n.º 9 e du
uas fichas n.ºº
100; não existe ficha n.º 8.
No Annexo ao descrritor Património apresentam
m-se as onze fiichas de ocorrrência com a nnumeração reectificada.
b) Reegisto fotogrráfico/Cartogrrafia - As imaagens incluíd
das nas fichaas não permiitem visualizaar os valoress
iddentificados, nem a sua lo
ocalização, ppelo que deveem ser apressentadas fotoografias com
m dimensão e
deefinição /quallidade gráficaa que permitta a efectiva visualização das ocorrênncias. Deve seer utilizada a
caartografia de projecto, com
m implantaçãão rigorosa da
d respectiva ocorrência, eem vez de orttofotos.
No Annexo ao descrritor Património apresentam
m-se fichas rennumeradas, coom fotografiass referentes àss ocorrências,,
com uuma dimensão consideradaa adequada à correcta vissualização doss valores idenntificados, bem como umaa
Carta de Patrimónioo de projecto com a represeentação rigoroosa da respecctiva implantaçção.
c) Loocalização - Deve
D
ser esp
pecificada a ddistância de cada ocorrên
ncia relativam
mente à áreaa do projecto
o
e/o
/ou de afectaçção, nomeadamente em reelação às oco
orrências 5 e 10.
De accordo com as medidas de minimização
m
appresentadas, preconiza-se o levantamennto topográficoo, cartográficoo
e fotoográfico, acom
mpanhado dee Memória D
Descritiva, parra preservaçãão da memórria futura (páágina 136 doo
Relatóório Síntese), o que significca que todos oos elementos serão removiddos do local. D
Deste modo a questão nãoo
se aplica. Na Cartaa de Património consegue-sse visualizar a distância de cada ocorrênncia à área daa operação dee
loteam
mento, de ondde serão remoovidos. Os Eleementos Patrim
moniais identifficados na áreea de integraçção paisagistaa
serão tidos em consideração parra a sua manuutenção, no reespectivo projeecto.
Cartoografia - Deve
D
ser apresentada
a
cartografia de projeccto, a umaa escala leegível, com
m
implaantação/localiização rigoro
osa das ocorrrências patrim
moniais identificadas.
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Apressenta-se em anexo ao deescritor Patrim
mónio, cartoggrafia com a localização rigorosa dass ocorrênciass
patrim
moniais identifiicadas.
Apóss a análise téccnica efectuaada à documeentação recep
pcionada noss nossos serrviços relativaa ao projecto
o
supraa mencionado
o, de forma a poder delibeerar sobre a respectiva co
onformidade,, o IGESPAR
R, I.P., solicitaa
a apreesentação do
os seguintes elementos:
a) Cóópia da autorrização conceedida pelo IG
GESPAR à Dr.ª Alexandra Soares,
S
b) Cóópia da aprovvação do relaatório dos traabalhos arqueológicos efeectuados no âmbito da caaracterização
o
daa situação de
d referênciaa do Descriitor Patrimón
nio Arqueoló
ógico inserid
ido no EIA da Área dee
Accolhimento Empresarial
E
e Logística dee “Cruz de Caarreira”, de forma
f
a validaar a autoria científica
c
doss
coonteúdos aprresentados.
a) Appresenta-se em Anexo decllaração datadda de 22 de Juulho de 2004, passada peloo Gabinete dee Investigaçãoo
Arrqueológica e Antropológica – IPAA, auutorizando a Dr.ª
D Alexandraa Manuela dee Sousa Simõões Soares, a
realizar trabalhoos arqueológiccos. Em virtudde de só agoraa ter surgido o documento, fica sem efeitto o pedido dee
em
missão de umaa segunda viaa, solicitada aoo IGESPAR I.P., em 09 de Setembro
S
de 22011.
b) Juunto se anexa documento, comprovativo
c
em que deu entrada
e
no diaa 21 de Julho de 2011, no Departamento
D
o
dee Arqueologia – DAPA do IG
GESPAR I.P. , Palácio Nacional da Ajudaa, o relatório dde trabalhos arqueológicos
a
s
daa vertente patrimonial do EIA da Área de Acolhimeento Empresaarial e Logísti ca de “Cruz de Carreira”,,
Caastelo de Paivva, Distrito de Aveiro, proceesso nº 2011/1/270, com reegisto dos Corrreios RC 26116 3344 9 PT..
A Câmara Munnicipal de Casstelo de Paivaa, enquanto entidade
e
prom
motora, não reecebeu, até presente
p
data,,
paarecer sobre este
e documentto.
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8. SO
OCIOECONO
OMIA
Tipoloogia de ocu
upação do teerritório na áárea envolveente próximaa ao projectto, com iden
ntificação dee
habitaações existentes e tipo de
d ocupação do território
o por actividaades económ
micas localizaadas no locall
envollvente.
Comoo pode ser confirmado na Carta
C
de Ordeenamento (em
m anexo) a operação de lotteamento irá ocupar
o
a áreaa
corresspondente à categoria
c
de espaço
e
“áreass industriais propostas”,
p
com excepção dde cerca de 1,6%
1
da área,,
corresspondente ao acesso ao paarque industriaal, que irá ocuupar marginalm
mente áreas ppertencentes à categoria dee
espaçço “áreas floreestais”.
As coonstruções já existentes iddentificadas nna área envoolvente próxim
ma ao projectto resumem-sse a algumass
habitaações que se encontram a mais de 80 m do limite de ocupação inddustrial previst
sta. Na rua existente, e quee
não sserá intervencionada do âm
mbito do proje cto em avaliaação, embora delimite o paarque a poente, existe umaa
habitaação na parceela nº5, e um armazém dee botijas de gaases combusttíveis de uso doméstico naa parcela nº9,,
situaddos a cerca dee 40m do limitee do Edifício S
Showroom (E22) e da sua zoona de estacioonamento, resspectivamentee
(ver C
Carta de Cadaastro e Ocupaação de Solo).. Ambas as coonstruções foram excluídass da área de intervenção e
estarãão envolvidas pelo espaço verde
v
de proteecção e enquaadramento da AAEL de Cruuz da Carreira.
Conssiderando os receptores sensíveis
s
ideentificados no
o descritor ru
uído e que nãão estão iden
ntificados naa
sociooeconomia deesconhece-see se existem
m impactes so
obre as pessoas que se lo
localizam nass imediaçõess
do terrreno ocupad
do por esta in
nfraestrutura..
Comoo se refere noo descritor “Am
mbiente Sonooro”, o local em
e avaliação cumpre os lim
mites definidoos para zonass
mistass uma vez que os valores encontrados
e
ssão inferiores a 65 dB(A) paara o descritorr Lden e a 55 dB(A) para o
descritor Ln, conforrme o estabelecido no n.º 1 do artigo 111.º do RGR, aprovado
a
peloo Decreto-Lei n.º 9/2007 dee
17 dee Janeiro. Noo mesmo desscritor refere--se que a árrea em questão não deveerá ser classsificada comoo
“sensível”. Deste modo
m
não foram identificadoos quaisquer receptores
r
sensíveis neste descritor. Já relativamentee
ao descritor “Qualiddade do Ar” sãão identificadoos receptores sensíveis na área envolvennte.
mpactes esperados indica-s e que durantee a fase de construção é dde prever um aumento doss
Em reelação aos im
níveiss sonoros no local e na sua envolvênncia, embora esse impacte seja negattivo, é considderado poucoo
significativo devidoo à sua curtaa duração e ccarácter tempporário. Na faase de explorração prevê-sse que possaa
subsisstir um impaccte resultante das actividad es inerentes à exploração e do tráfego associado aoos utilizadoress
do em
mpreendimentoo. Para ambaas as fases, beem como parra a fase de desactivação, são consideraadas medidass
de miinimização, nãão se prevenddo nesse casso, impactes significativos
s
sobre
s
as pesssoas que se localizam
l
nass
imediaações.
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Acressce esclareceer se está deefinida algum
m tipo de ocu
upação ou in
nterdição porr tipologia dee actividadess
econóómica especíífica
Nos lootes podem ser
s admitidos todos os usoos e as actividdades, previstos pelo PDM
M para o espaaço industrial::
“…connstruções de uso industrial,, de armazenaagem ou de seerviços afectoos a estas actiividades…”, de acordo com
m
o Artiggo 29º do PD
DM, e desde que
q mantenhaam condições de compatibilidade entre ssi: não dêem lugar a ruído,,
fumoss e resíduos ou
o possam connstituir causa de riscos de toxicidade,
t
dee incêndio ou eexplosão, de acordo com o
Artigoo 8º do PDM.
No reegulamento daa AAE a aproovar pela Asseembleia Muniicipal, não serão permitidass industrias tipo 1 que, dee
acordo com o REAI, careçam dee Estudo de Im
mpacte Ambiental no âmbitoo do Anexo I ddo Decreto-Leei n.º 69/2000,,
de 3 dde Maio, alteraado pelo Decrreto-Lei n.º 1997/2005, de 8 de Novembro.
Para o edifício sedee estão previsstos dois núcleeos com a segguinte tipologiaa de ocupaçãoo:
Núcleeo I - Sede do
d parque em
mpresarial com
m serviços coomuns e do condomínio,
c
iinstalação dee empresa dee
formaação, instalaçõões para a entidade gestoora, serviço de
d bar e refeitório, espaçoo para virtual office center,,
espaçço reservado para
p futura sala de exposiçõões e anfiteatro e/ou de serrviços de apoioo às empresaas.
Núcleeo II - Instalaação, acolhim
mento e incubbação de em
mpresas de serviços, laborratório, armazenamento e
actividdades de proodução, classificadas do ti po 3, pelo Regime
R
do Exxercício da Ac
Actividade Induustrial (REAI))
aprovvado pelo Decreto-Lei n.º 2009/2008, de 299 de Outubro, e com licenciamento da coompetência municipal.
Relativamente às innterdições preevistas na envvolvente do eddifício sede, referem-se as sseguintes:
m
de incêndio, num
ma envolventee de 30 m doo
Instalaação de qualqquer actividaddes que apressente riscos moderados
núcleoo do edifício sede
s
e de servviços,
Instalaação de quaalquer actividaade que posssa originar qualquer
q
indíccios de poluiição atmosférica próxima,,
designnadamente pooeiras ou parttículas metáliccas, pois estãão previstas neste
n
edifício actividades sensíveis,
s
quee
exigem
m mecanismoos de segurança, como arm
mazenamento de
d informaçãoo digital.
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9. RE
ESUMO NÃO
O TÉCNICO
Conssidera-se quee o RNT não apresenta ass condições necessáriass para a aberrtura do CP. Deverão serr
colmaatadas um conjunto de lacunas e preestados os esclarecimen
e
ntos necessár
ários, tendo como
c
base a
nota técnica “Cri
ritérios de Elaboração
E
dde Resumos Não Técniccos” e os C
Critérios paraa a Fase dee
Confoormidade em
m AIA (inform
mação SEA n.º 10 de 18/02/2008). O RNT deverrá ainda refl
flectir toda a
inform
mação adicio
onal solicitadaa.
Com base na nota técnica “Critéérios de Elabooração de Ressumos Não Téécnicos” e na informação SEA
S n.º 10 dee
midade em AIA
A, o Resumo N
Não Técnico reformulado
r
é
18/02//2008, referennte aos Critérios para a Fasse de Conform
apresentado como documento autónomo, refleectindo ainda toda a informação da preseente Adenda.

Mem Martins, Setembro de 2011

IA
Coorddenador do EIA
Luís Q
Quinta-Nova, Eng.
E Biofísicoo
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