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INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do
Projeto de Execução do Centro de Distribuição Norte do Grupo Jerónimo Martins em
Valongo. Com a elaboração de um Resumo Não Técnico, pretende-se sintetizar e traduzir em
linguagem simples e clara toda a informação do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relevante para
a compreensão do projecto bem como dos seus efeitos para o ambiente e população. O EIA é
constituído por um volume de Relatório Síntese, um volume de Anexos Técnicos e o presente
Resumo Não Técnico.
O objetivo principal da execução deste projecto é a disponibilização de um centro de distribuição
de produtos para as lojas do Grupo Jerónimo Martins na Região Norte, obtendo assim vantagens
significativas resultantes de uma maior proximidade do Centro de Distribuição às lojas.
O Promotor deste projecto é JMR – Prestação de Serviços para a Distribuição, SA,
empresa do Grupo Jerónimo Martins com sede em Rua Actor António Silva, n.º7, 1600 – 404
Lisboa, com o contacto telefónico: 217 532 116 e e-mail: araujo.santos@jeronimo-martins.pt.
A entidade licenciadora do Projecto em análise é a Câmara Municipal de Valongo, e a
autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte.
O estudo foi desenvolvido pela Ambisitus – projectos, gestão e avaliação ambiental, Lda,
durante os meses de Abril a Agosto de 2014 e contou com a participação de técnicos especialistas
das diferentes áreas abordadas.

II. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS
O Projecto localiza-se no concelho de Valongo, na fronteira com Santo Tirso, na antiga freguesia
de Sobrado (atual freguesia de Campo e Sobrado). Sobrado é uma das cinco freguesias que
compõem o concelho, sendo as restantes Alfena, Ermesinde, Valongo e Campo. Este concelho
integra a NUT III – Grande Porto, na Região Norte, e confronta a norte com a Maia, Santo Tirso e
Paços de Ferreira, a nascente com Paredes, a sul com Paredes e Gondomar e a poente com
Gondomar e Maia como se pode ver na Figura II.1.
O local de implantação do projeto, imediatamente a sul da A41 e junto ao nó de acesso à
EM606 (saída 8 – Alfena) consiste numa área com escassa ocupação urbana, estando o
aglomerado mais próximo, Água Longa, a cerca de 1km (medido em linha reta), localizando-se a
norte da autoestrada, já no concelho de Santo Tirso, como se pode ver na Figura II.2.
Alfena é o aglomerado de maiores dimensões mais próximo da área de intervenção,
constituindo uma vila e sede de freguesia com o mesmo nome.
Na envolvente próxima assinala-se a existência de dois edifícios habitacionais isolados: uma
habitação a cerca de 300m e outra a cerca de 500m, ambas para poente da área de implantação
do Projeto. Na parcela adjacente à área do Projeto localiza-se o centro logístico da Cronopost.
O acesso à área do Projeto faz-se preferencialmente através da A41, optando-se pela saída 8 de
acesso à EM606, e pela saída sul da rotunda existente na referida via a partir da qual são cerca de
500m até à área do projeto.
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Figura II.1 - Enquadramento do Projeto ao nível nacional e regional

Se a opção for o acesso a partir do centro da freguesia de Sobrado, a sudeste da área de
intervenção, a via a utilizar será a EM606, tal como no caso do acesso a partir de Alfena (ver
Figura II.2).
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Figura II.2 – Enquadramento do Projeto ao nível local
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III. OCUPAÇÃO E USO DO SOLO
Como já foi referido, a área onde se pretende instalar o Projeto possui uma localização
privilegiada junto ao nó da A41. Para além das acessibilidades, o facto de na envolvente próxima
não existir, praticamente, ocupação humana constitui uma mais-valia para o projeto pois diminui
consideravelmente os problemas que o mesmo possa causar às populações mais próximas devido
ao aumento do tráfego de pesados, ao nível da produção de ruído e emissão de poluentes
atmosféricos.
Na parcela anexa à área do projeto está implantado um centro de logística da Cronopost, que
emprega cerca de 200 colaboradores, sendo igualmente responsável pelo tráfego diário de cerca de
630 viaturas, 10% das quais são veículos pesados.
A área de intervenção encontra-se ocupada por eucaliptal, quase na sua totalidade. O eucaliptal
é, de resto, a ocupação predominante na envolvente. Uma pequena parte corresponde a área de
mato e outra encontra-se ocupada por aterro resultante das obras de construção da Cronopost.
Esta área de aterro ocupa a zona central da parcela prolongando-se para sul da Cronopost até ao
limite com a EM606.
Ao nível do ordenamento do território, o Projeto não tem enquadramento no Plano Diretor
Municipal em vigor, mas enquadra-se na proposta de Revisão, que se encontra em fase final de
aprovação.

IV. JUSTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto em causa destina-se a constituir um Centro de Distribuição Norte (CDN) do Grupo
Jerónimo Martins a partir da qual se fará a distribuição dos produtos para as lojas do Grupo (Pingo
Doce e Recheio) situadas na região Norte (partindo da linha Coimbra-Figueira (inclusive)). Nesta
plataforma serão rececionados produtos alimentares e não alimentares, perecíveisI e não perecíveis
que aí serão armazenados e expedidos para as lojas. Para além disso, neste local são também
rececionados produtos provenientes das lojas (devoluções de campanhas, recolhas por indicação
do Controlo de Qualidade ou devoluções sazonais).
A implantação de um centro de distribuição do grupo na Região Norte permitirá uma redução
assinalável dos custos de operação. Esta redução vai verificar-se principalmente ao nível dos custos
com transportes, uma vez que, atualmente, parte dos produtos da região são expedidos a partir
das instalações na Azambuja, o que leva a gastos elevados de tempo e de combustível, com os
impactes ambientais associados (ruído, emissões de poluentes atmosféricos, entre outros).
Assim, e de modo a garantir a viabilidade económica da instalação no âmbito da rede logística
da Jerónimo Martins, bem como a sustentabilidade das atividades, importa que a localização do
CDN seja tal que seja otimizada a distância às lojas, considerando a sua zona de dispersão
(maioria na zona do grande Porto) e seja assegurada uma boa acessibilidade às viaturas afetas ao
transporte dos produtos.

I

Entende-se por perecível o artigo que necessita de condições específicas de climatização e por não perecível o artigo que não
necessita de tais condições.
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DESCRIÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORTE

O projeto em análise consiste numa plataforma logística constituída por um conjunto de
edifícios e áreas técnicas, nomeadamente:
um armazém logístico com escritórios integrados de apoio à atividade (anexo ao
qual fica reservado um espaço para futura expansão);
um armazém de acessórios de transporte e processamento de paletes;
um corpo de áreas sociais, nomeadamente balneários, cantina, bar e escritórios;
uma creche/infantário para os filhos dos funcionários;
uma portaria.
uma zona de lavagem de veículos pesados;
um posto de abastecimento de combustível para consumo próprio;
um espaço destinado ao motoristas;
equipamentos e infraestruturas de apoio (depósitos, campo de jogos, etc.).
No quadro e figura seguintes (Figura IV.1) apresentam-se as áreas gerais associadas ao
Projeto:
Quadro 1 – Áreas gerais do projeto
Identificação
no desenho
1

Funções

Área de Implantação

Área de Construção

(m2)

(m2)
63 373,20

65 655,20

Área para expansão de armazém

8 236,00

8 236,00

2

Creche/infantário

1 186,00

2 610,00

3

Edifício social/administrativo

1 212,00

3 747,00

4

Armazém de processamento de paletes

4 570,00

4 670,00

5

Áreas técnicas e de equipamentos*

2 581,00

2 581,00

6

Área destinada a motoristas

84,50

84,50

7

Lavagem de camiões

700,00

700,00

8

Posto de abastecimento de combustível

226,00

226,00

9

Portaria

26,00

26,00

82 194,70

88535,70

1.1

Armazém logístico

Totais
Área do Terreno

195 211,00

De acordo com as informações fornecidas, o funcionamento pleno do CDN permitirá a afetação
de cerca de 600 trabalhadores para ocuparem cerca de 450 postos de trabalhos gerados, em
regime de laboração contínua em três turnos.
A empresa disponibilizará transporte coletivo aos funcionários.
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Dentro da área do CDN haverá uma creche e infantário com capacidade para 80 crianças que se
destinará em exclusivo aos filhos dos funcionários.
A operação deste centro originará um volume de tráfego máximo de 280 veículos na hora de
ponta da tarde (entre as 17h45 e as 18h45) e de cerca de 250 veículos na hora de ponta da
manhã.
A construção do Projeto deverá ocorrer ao longo de 18 meses, distribuindo-se por três fases
sucessivas, que em alguns períodos ocorrem em simultâneo. Estima-se que a sua construção possa
envolver entre 30 trabalhadores (nas semanas de menor atividade) a 320 (nas semanas de maior
atividade).
O horizonte do Projeto é de 20 anos, embora se considere que o mesmo não deverá ser
desactivado ao fim deste período apenas sofrendo as alterações necessárias à evolução dos
mercados e negócios.
Dadas as características do local, nomeadamente ao nível da localização estratégica junto ao nó
da A41 e uma vez que a estratégia da Câmara Municipal foi igualmente no sentido de captar este
investimento para esta localização concreta, não foram equacionadas alternativas de
localização do Projeto.
Por fim, importa referir os projetos complementares à instalação do CDN, que são
constituídos pelo prolongamento das redes públicas de infraestruturas: abastecimento de água,
drenagem de águas pluviais, drenagem de águas residuais e infraestruturas elétricas e de
telecomunicações, aspeto que está já protocolado com a Câmara Municipal.
O abastecimento de água será feito a partir do Reservatório do Alto do Vilar, instalando a
conduta ao longo da EM606. Esta via será alvo de requalificação e reperfilamento na zona que
confronta com a futura zona empresarial.
A drenagem das águas pluviais será efetuada por gravidade até a uma bacia de retenção a
construir na zona mais baixa do terreno destinado à futura zona empresarial. A bacia de retenção
evitará problemas de erosão e cheias na linha de água existente a jusante: Ribeiro de Junceda.
Relativamente às águas residuais, está prevista a construção de uma ETAR do tipo compacto, na
parcela anexa à Chronopost que servirá toda a futura zona empresarial da Senhora do Amparo,
garantindo a qualidade do efluente resultante para utilização na rega.

6
W:\Processos\A032\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\03-RNT\A032-REL-RNT-R03.doc

Resumo Não Técnico
A-REL-01

EIA do Centro de Distribuição Norte em Valongo

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda

Figura IV.1 – Implantação do Centro de Distribuição Norte
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V. CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
O clima da região possui características mediterrânicas, caracterizando-se pela existência de
um período seco, em que a temperatura é superior ao dobro da precipitação, coincidindo com o
período mais quente, pelo que nestes meses (Junho a meados de Setembro) se verifica maior
escassez hídrica. O período mais frio (Outubro a Abril) corresponde ao período e que há mais
humidade.
Ao nível da qualidade do ar, os dados existentes, de âmbito regional, indicam uma boa
qualidade do ar na região.
A área em análise enquadra-se na bacia hidrográfica do Rio Leça. A área do projecto não
apresenta nenhuma linha de água permanente, sendo apenas intersectada por linhas de drenagem
natural que se enquadram num cenário morfológico acidentado, com sucessivas elevações.
Analisando a hidrogeologia, o sistema aquífero em que se insere a área em estudo pode ser
caracterizado como descontínuo, formado por formações metassedimentares fissuradas, compostas
por xistos argilosos, arenitos e quartzitos e alternâncias de pelitos e psamitos o que se traduz
numa permeabilidade muito baixa e uma produtividade escassa, apresentando apenas interesse
local.
No que respeita aos solos afetados, estes classificam-se como Leptossolos (esqueléticos), de
aptidão agrícola nula e aptidão marginal para o uso florestal, sendo esta a principal ocupação do
solo na área do Projeto.
O património natural do local está condicionado pela existência de perturbações assinaláveis
(como é o caso da A41) e pela exploração florestal em monocultura de espécies exóticas
(eucaliptos) que conduzem a uma biodiversidade pouco relevante. Para o local foram referenciadas
cerca de 26 espécies de aves, 9 espécies e mamíferos, 4 espécies de anfíbios e 2 espécies de
répteis. Destas, nenhuma possui estatuto de ameaça, de acordo com o Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal. Não foram identificados no local habitats classificados.
A área sensível mais próxima é o Sítio Valongo, que integra a Rede Natura 2000 e situa-se a
cerca de 6km a sul da área de intervenção .
Paisagisticamente, a área em estudo apresenta um relevo predominantemente moderado a
acidentado, com algumas elevações.
A ocupação atual do solo, nesta região, é maioritariamente florestal, predominando o
povoamento de espécies de crescimento rápido, nomeadamente o eucalipto. Contudo, a dotação de
infraestruturas viárias nesta zona, nomeadamente da A41, potenciam a fixação de outros usos,
nomeadamente do uso empresarial.
Esta morfologia do terreno conjugada com a ocupação do solo, predominantemente florestal, e
com a dotação de infraestruturas viárias, constituem fatores determinantes para a existência de
bacias visuais relativamente próximas da área de intervenção. No entanto, é importante referir que
a existência deste tipo de coberto vegetal na envolvente, de grande porte, reduz significativamente
a área visível da área de estudo e para a área de estudo e contribui de uma forma significativa
para o enquadramento paisagístico da área em estudo.

8
W:\Processos\A032\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\03-RNT\A032-REL-RNT-R03.doc

Resumo Não Técnico
A-REL-01

EIA Centro de Distribuição Norte em Valongo

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda

Os estudos desenvolvidos relativamente ao Património Arquitetónico e Arqueológico não
detetaram nenhum valor dentro da área de intervenção sendo apenas referidos elementos
patrimoniais existentes na envolvente mas que não são suscetíveis de ser afetados pelo Projeto.
Os principais Instrumentos de Gestão Territorial com jurisdição sobre área de intervenção
são: O Plano Diretor Municipal de Valongo; o Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área
Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga, o Plano de Bacia Hidrográfica do Leça e o Plano de
Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 2 (RH2) – PGBH do Cávado,
Ave e Leça.
O instrumento de gestão territorial vinculativo para os particulares em vigor na área é o PDM de
Valongo. Pelas análise efetuada, à data deste estudo, verificou-se que o Projeto em questão não
tem enquadramento no PDM em vigor, mas está devidamente previsto e enquadrado na proposta
de revisão, motivo pelo qual se analisou a mesma verificando a sua compatibilidade.
A caracterização sócio-económica do concelho, permite concluir que este é um concelho da
região Norte onde ainda se tem observado um aumento populacional com algum significado
caracterizando-se por possuir uma população jovem, das mais jovens da área do Grande Porto.
A taxa de atividade da população é das mais elevadas da região do Grande Porto, sendo que a
taxa de atividade global decresceu no período 2001-2011, verificando-se contudo um aumento,
embora ténue, da taxa de atividade feminina e um decréscimo, com algum significado, da taxa de
atividade masculina. O aumento das mulheres no mercado de trabalho, tendência generalizada nas
últimas décadas, foi ainda impulsionado pela necessidade das famílias em garantirem rendimentos
numa época em que muitos indivíduos perderam o emprego.
Os registos de desemprego do concelho obtidos no Instituto de Emprego e Formação
Profissional revelam que 2012 e 2013 apresentaram os valores mais elevados de indivíduos
inscritos, com uma média de cerca de 9000 desempregados.
A análise da distribuição da população ativa empregada por atividade permite verificar que a
atividade que afeta maior percentagem de população é o comércio por grosso e a retalho (21,1%),
seguindo-se as indústrias transformadoras (19,2%).
O nível do tráfego e acessibilidades, foram estudadas as vias envolventes à área do projeto,
bem como os ponto singulares das mesmas (rotundas, cruzamentos) e concluiu-se que de uma
forma geral estas tem uma baixa taxa de utilização, possuindo bons níveis de serviço e grande
capacidade de reserva.
No que respeita ao ambiente sonoro, foram realizadas medições acústicas, junto aos recetores
sensíveis mais próximos (duas habitações existentes à face da EM606) e concluiu-se que na
situação atual, tendo em atenção a legislação em vigor e o facto da área ainda não estar
classificada do ponto de vista acústico, são cumpridos os limites legais para os dois indicadores de
ruído previsto no Regulamento Geral de Ruído.
O concelho de Valongo integra a LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do
Grande Porto, sendo esta entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos
Resíduos Urbanos produzidos pelos oito municípios constituintes: Espinho, Gondomar, Maia,
Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Valongo.
O sistema de recolha e encaminhamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) produzidos no
concelho é da responsabilidade da câmara municipal, apesar de se encontrar parcialmente
concessionado a entidades privadas.
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Ao nível das infraestruturas de recolha, o Municipio é dotado de 295 ecopontos e 2 ecocentros:
um em Valongo e outro em Ermesinde, sendo que a cobertura da recolha é total. Com base nestes
valores, o concelho possui um rácio de 322habitantes por ecoponto, valor abaixo da média
referenciada para toda a área da LIPOR e que é de 280habitantes por ecoponto.
A gestão de resíduos industriais é da competência das empresas produtoras devendo estas
assegurar que os mesmos são recolhidos e tratados por operadores licenciados para os diferentes
tipos de resíduos.
De referir que na área florestal alvo da pretensão são visíveis resíduos de diversas tipologias,
depositados ilegalmente, junto às estradas e caminhos florestais existentes. Destacam-se, pela
mais frequência, resíduos de demolição e construção.

VI. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM O PROJETO
A previsão da evolução da situação de referência sem a implementação do Projeto proposto,
designada por “alternativa zero” considerará a manutenção da ocupação atual por falta de procura
de espaço para atividades económicas.
Nesta situação, e devido aos planos e programas existentes relativos à qualidade do ar, é de
esperar que esta venha a melhorar.
No que se refere à geologia e geomorfologia da área, na ausência do Projeto não são
expectáveis alterações na área para além das que já ocorreram por instalação da Chronopost.
Os solos da área, ainda que não possuam grandes aptidões produtivas, deverão manter-se
como suporte à produção florestal, sendo que, as áreas onde atualmente se encontra aterro
deverão ser progressivamente ocupadas por vegetação o que minimizará a ocorrência de processos
erosivos.
No que respeita às águas superficiais, considera-se que na ausência de projeto poderá haver
degradação das mesmas por ausência de uma programa de monitorização que alerte para os
problemas que poderão ocorrer decorrentes da existência na envolvente de uma densa rede
rodoviária bem como a presença de zonas habitacionais, zonas agrícolas e ainda algumas
indústrias potencialmente poluidoras. A mesma situação se verifica nos que respeita aos recursos
hídricos subterrâneos.
Enquanto não se efetuar a ocupação urbana estima-se que a área atualmente ocupada com
aterro será progressivamente invadida por vegetação acabando por ser totalmente coberta. De
referir que as espécies de arbustos existentes no subcoberto da envolvente serão provavelmente
os que ocuparão esta área, podendo surgir, por regeneração espécies arbóreas como pinheiros
bravos, eucaliptos e carvalhos. O património natural existente manter-se-á no estado de
equilíbrio atual, não se prevendo grandes alterações.
A paisagem do local, embora já alterada pelos projetos da envolvente tenderá para o equilíbrio
com a ocupação gradual com vegetação das áreas alteradas/movimentadas no âmbito da
implementação da Chronopost. Até ser atingido esse equilíbrio a paisagem apresentar-se-á algo
“desorganizada”.
Do ponto de vista da sócio-economia perde-se a oportunidade de disponibilizar um número
significativo de postos de trabalho, não promovendo a melhoria da qualidade de vida das
populações, aspeto ampliado pelo contexto de crise que se vive atualmente.
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Relativamente ao património arqueológico e arquitetónico, a não execução do Projeto
apenas implica a não deteção de eventuais valores arqueológicos que eventualmente possam
ocorrer no subsolo, embora os estudos efetuados não tenham revelado nenhum potencial relativo a
este aspeto.
No que respeita ao ordenamento do território, a não execução do Projeto poderá por em
causa a implantação da zona empresarial proposta no PDM em revisão, não contribuindo assim
para a execução da estratégia de ordenamento do território gizada para o concelho.
No que respeita ao tráfego e acessibilidades, a não construção do projeto, diminuirá a
pressão sobre as vias, principalmente sobre a via municipal, mas também não levará à sua
requalificação e reperfilamento. Por outro lado, a existência do nó da A41 e a própria autoestrada
poderá não ser devidamente potencializada, constituindo um desperdício de recursos.
No que respeita ao ambiente sonoro, o cenário denominado “Alternativa Zero” consiste na
evolução das condições acústicas atuais e depende essencialmente da evolução dos volumes do
tráfego nas vias existentes, visto que estas constituem as principais fontes de ruído no local.
Nos locais em que o ambiente acústico é condicionado pelo ruído das vias de tráfego, os níveis
sonoros para a “Alternativa Zero” não deverão sofrer acréscimos significativos, uma vez que os
níveis sonoros seguem uma relação logarítmica (e não linear) em função da variação dos volumes
do tráfego e a tendência tem sido um decréscimo no tráfego na autoestrada A41 e estabilização
dos volumes de tráfego nas restantes vias (EM606).

VII. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
VII.1. FASE DE CONSTRUÇÃO
No que respeita à qualidade do ar, na fase de construção, prevê-se que os impactes negativos
resultem essencialmente das atividades de desmatação, de escavação e aterro, de terraplanagem e
obras de construção civil que incluem a circulação de máquinas e de viaturas pesadas. Estas
atividades originarão a emissão de poeiras e de poluentes atmosféricos.
Considera-se que o impacte resultante será pouco significativo desde que adotadas medidas
de minimização adequadas. A significância deste impacte é ainda atenuada pelo facto de ser
temporário (limita-se ao período de execução da obra) e da ocupação humana na envolvente ser
escassa.
Os impactes sobre a geologia e geomorfologia decorrentes da construção do Projeto
resultam fundamentalmente das movimentações de terras necessárias para implantar o Projeto.
Embora se considere que os volumes a escavar e aterrar são consideráveis, consideram-se os
impactes sobre a geologia poucos significativos, pois a estruturas presentes constituem elementos
comuns na região não ocorrendo no local qualquer área de especial valor geológico. No que
respeita a geomorfologia, atendendo ao relevo do terreno e á área de intervenção considerou-se
que as alterações topográficas serão significativas, situação atenuada pela implementação de
soluções de estabilização de taludes e fundações que eliminam os riscos de acidentes por
instabilidade geotécnica.
Os principais impactes da construção sobre os solos do local, resultam da sua degradação física
e perda da capacidade de uso bem como a sua potencial contaminação fruto de derrames
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acidentais de substâncias poluentes. Apesar da extensão de solos que sofrerão intervenção,
consideram-se os impactes poucos significativos uma vez que os solos existentes possuem pouca
ou nenhuma aptidão para usos produtivos (agrícola e florestal).
Relativamente aos recursos hídricos superficiais, é provável a ocorrência de alteração da
qualidade da água superficial em consequência da movimentação de terras, nomeadamente por
arrastamento das partículas mais finas. Por ocorrer apenas no período de construção, considera-se
que este impacte negativo é pouco significativo. Por outro lado a remoção da camada superficial do
solo durante a escavação e terraplanagem contribui para diminuir a capacidade de infiltração e
aumentar a drenagem superficial. Considerando que estes solos, com pouca espessura, possuem
fraca capacidade de retenção da água, os impactes resultantes serão negativos mas pouco
significativos. Por outro lado, a implementação dos edifícios e estruturas construídas irá alterar as
linhas naturais de drenagem podendo levar a uma concentração do escoamento segundo linhas
preferenciais de drenagem. Este impacte negativo, tem um carater temporário considerando-se por
isso pouco significativo.
Por fim, nesta fase poderão ainda ocorrer derrames acidentais de substância poluentes que
levarão à contaminação e poluição dos recursos hídricos superficiais. Nesta situação
consideram-se os impactes negativos, mas devido a baixa probabilidade de ocorrência e ao
caracter temporário desta fase qualificaram-se como pouco significativos.
No que respeita à hidrogeologia (recursos hídricos subterrâneos), a escavação e
movimentação de terras implicarão uma alteração nas condições naturais de infiltração das águas
pluviais e consequente redução da capacidade de armazenamento do lençol e água superficial.
Consequentemente, diminui a infiltração para as camadas mais profundas. Apesar de negativo
considera-se que este impacte é pouco significativo dadas as características do local.
Por outro lado, a escavação dos terrenos, poderá provocar alterações ao nível de pequenas
emergências de água subterrânea existentes na sua envolvente mais próxima). No caso de haver
interceção do nível freático poderão dar-se alterações ao nível da circulação das águas
subterrâneas e, por rebaixamento do nível freático, originar o esgotamento de pequenas
exsurgências que possam existir na envolvente mais próxima. A acontecer considera-se este
impacte negativo mas pouco significativo, uma vez que não foram identificadas emergências de
água no local sujeito às alterações projetadas.
Com o decorrer dos trabalhos, verifica-se a impermeabilização de áreas de recarga, em
consequência da compactação, sobretudo nas áreas sujeitas a movimentação de máquinas e em
zonas de construção. Esta afetação das áreas de recarga poderá afetar o nível freático existente.
Trata-se de um impacte negativo que pode ser considerado pouco significativo.
A possibilidade de ocorrência de derrames acidentais de substâncias poluentes poderá conduzir
a alterações da qualidade da água subterrânea. Este impacte negativo é de natureza direta e
considera-se pouco significativo.
Ao nível do património natural, a fase inicial da construção engloba a desmatação e
decapagem do solo, provocando a destruição total da vegetação existente e dos habitats potencias
da fauna. Considerando-se que a comunidades vegetais presentes possuem pouco valor
conservacionista, uma vez que se trata de uma exploração florestal em monocultura de eucalipto,
uma espécie exótica cuja exploração comercial não promove a biodiversidade. O impacte negativo
resultante considera-se pouco significativo. Adicionalmente, este tipo de habitats é pouco propício
para

a

fauna,

não

tendo

sido

encontradas

referências

a

espécies

com

especial

valor

conservacionista ou estatuto de ameaça.
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As atividades construtivas poderão ser um foco de perturbação para os biótopos da envolvente,
mas atendendo ao elevado grau de perturbação da área, adjacente a uma autoestrada, e ao pouco
interesse conservacionista da envolvente (predominância de eucaliptal), considera-se este impacte
negativo., pouco significativo.
Para a paisagem, esperam-se impactes negativos significativos resultantes dos trabalhos de
escavação que provocarão contrastes de cor devido à presença do solo nu, quebrando o equilíbrio
da paisagem. O facto da área se situar numa elevação e junto a uma autoestrada aumenta a sua
visibilidade. No entanto considera-se que o facto das obras ocorrerem num período de tempo
limitado e não existirem outros observadores sensíveis na proximidade atenua a significância deste
impacte.
No que respeita à sócio-economia, na fase de construção verificar-se-ão impactes negativos
resultantes da intervenção a efetuar numa área de grande dimensão que

poderão provocar

diferentes tipos de perturbações às populações mais próximas; ruído, poeiras, perturbações nos
acessos, entre outras. No entanto, considera-se que os impactes negativos resultantes poderão ser
controlados pela adoção de medidas de minimização adequadas, considerando-se por isso pouco
significativos.
Por outro lado, a construção de uma obra deste dimensão mobiliza um número considerável de
trabalhadores resultando em impactes positivos sobre a sócio-economia por melhoria das
condições económicas.
Toda a dinâmica económica gerada por uma obra desta dimensão terá impactes económicos
positivos ao nível local por um maior consumo de bens e serviços (restauração, alojamentos,
serviços às empresas, entre outros.) Estes impactes consideram-se pouco significativos dado o
carater temporário da obra (18 meses).
Ao nível do património cultural, considera-se que a construção de Projeto poderá provocar
impactes negativos sobre o património arqueológico desconhecido.
Ao nível do tráfego e acessibilidades, a execução da obra poderá causar alguns impactes
negativos sobre as vias envolventes, principalmente devido à circulação de pesados e maquinaria.
No entanto, tendo em atenção os baixos volumes de tráfego registados nas vias envolventes e uma
consequente capacidade de reserva não se consideram estes impactes significativos.
Considerando que a atividade de construção se realizará apenas durante o período diurno (entre
as 8 e as 20 horas), prevemos que os impactes acústicos negativos decorrentes da construção
do empreendimento nos recetores sensíveis devem ter magnitudes médias ou elevadas na
habitação com nº 2350 e magnitudes reduzidas na habitação nº 2130.
A “fase de construção” terá duração limitada e uma área de influência restrita, diretamente a 2
habitações de tipo unifamiliar, pelo que os impactes acústicos eventualmente originados, embora
de carácter negativo, serão localizados, temporários e reversíveis, terminando após a conclusão
das obras, pelo que em termos globais podem ser considerados pouco significativos.
Durante o período noturno não deverão ocorrer impactes acústicos negativos, uma vez que, de
acordo com a legislação em vigor, é interdita a realização de trabalhos de construção civil entre as
20h e as 8h (Art. º 14. º do Decreto-Lei n.º 9/2007).
Durante a fase de construção serão produzidos resíduos de construção e demolição e resíduos
equiparados a domésticos. Desde que sejam devidamente separados, acondicionados e tratados de
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acordo com a sua tipologia, por operadores de resíduos devidamente licenciados, considera-se que
o impacte negativo resultante da sua produção é pouco significativo.

VII.2. FASE DE FUNCIONAMENTO
Os impactes ambientais na qualidade do ar previstos pelo projeto em estudo estão
principalmente relacionados com as emissões de poluentes atmosféricos provenientes do tráfego
de veículos associados ao CDN. Este Projeto irá gerar um aumento de tráfego, nomeadamente de
veículos pesados que por sua vez irá originar um aumento das emissões dos poluentes
atmosféricos.
Para estimar o impacto do acréscimo de tráfego gerado pelo projeto em análise foi efetuada
uma previsão do aumento de emissões atmosféricas e das concentrações de NO2 e PM10 no ar
ambiente, por se considerar que dos poluentes atmosféricos emitidos, estes são aqueles que,
devido a quantidade emitida e ao seu efeito na saúde humana, são considerados mais relevantes.
Os resultados da estimativa efetuada com base nas previsões de tráfego futuro consideraram
que os acréscimos dos poluentes referidos serão pouco significativos, nomeadamente junto das
habitações existentes mais próximas (à face da EM606).
Nesta fase não se esperam impactes sobre a geologia e geomorfologia.
Na fase de funcionamento, os impactes que se esperam que possam ocorrer sobre os solos
decorrem da alteração da drenagem superficial que poderá originar processos erosivos. No
entanto, como se prevê que a área esteja dotada de um sistema de drenagem devidamente
dimensionado, não é expectável que ocorra este impacte e a ocorrer será pouco significativo. A
ocorrência acidental de derrames de substância poluentes durante as atividades desenvolvidas no
local poderá também originar contaminação de solos, mas dada a baixa probabilidade de
ocorrência e desde que sejam tomadas as medidas adequadas este impacte considera-se pouco
significativo.
A ocorrência de situações acidentais, nomeadamente o derrame de óleos e outros combustíveis,
provenientes da circulação de veículos de transporte de pessoal, mercadorias e equipamentos,
poderá traduzir-se em impactes negativos sobre os recursos hídricos superficiais, com alguma
gravidade e de complexa recuperação. Contudo, a probabilidade de ocorrência de situações
acidentais é baixa e a aplicação de medidas de prevenção e controlo, se adequadas, farão com que
o risco associado a este impacte possa ser considerado quase nulo.
Uma vez que há a intenção de licenciar um furo para utilização no CDN poderá haver afetação
do nível freático em consequência do aumento de consumo de água. Esta afetação poderá ocorrer
ao nível local, e, consequentemente, algumas captações, que se encontrem na envolvente imediata
poderão refletir diferenças no seu caudal. No entanto, deve ser tido em conta que parte da água
utilizada tem origem na rede pública e, nas imediações, são escassas as captações inventariadas.
Trata-se de um impacte negativo que resulta diretamente do funcionamento do empreendimento,
que deverá ser considerado pouco significativo e só ocorrerá caso o caso o Promotor venha a
licenciar o furo que pretende.
A ocorrência de situações acidentais, nomeadamente o derrame de óleos e outros combustíveis,
provenientes da circulação de veículos de transporte de pessoal e equipamentos, poderá traduzirse em impactes negativos sobre os recursos hídricos subterrâneos com alguma gravidade e de
complexa recuperação. Contudo, a probabilidade de ocorrência de situações acidentais é baixa e as

14
W:\Processos\A032\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\03-RNT\A032-REL-RNT-R03.doc

Resumo Não Técnico
A-REL-01

EIA Centro de Distribuição Norte em Valongo

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda

medidas de prevenção e controlo, se adequadas, farão com que o risco associado a este impacte
possa ser considerado quase nulo. Este impacte é negativo, considerando-se que pode ser
significativo atendendo à variedade de atividades presentes na área afeta ao projecto.
A presença física das instalações irá aumentar a área impermeabilizada e, assim, diminuir a
disponibilidade de água por abaixamento do seu nível freático. A área impermeabilizada irá fazer
com que a água da precipitação procure outros caminhos até ser integrada no sistema de
drenagem natural. Nesta situação estamos em presença de um impacte negativo, de incidência
direta, que apresentará uma importância reduzida.
As áreas verdes criadas no CDN, poderão constituir habitats para espécies menos seletivas ao
nível das perturbações provocadas pelo homem. O impacte resultante será positivo, mas pouco
significativo.
Nesta fase, considera-se que a presença de edifícios de carater empresarial, aos quais estão
associadas grandes volumetrias (em particular o armazém logístico) e taludes de altura
significativa, pode constituir um impacte negativo assinalável sobre a paisagem que, no entanto,
poderá vir a ser atenuado pela implementação do Projeto e Integração Paisagística desenvolvido. A
capacidade de absorção visual da unidade de paisagem onde se insere o Projeto contribui,
igualmente, para a minimização dos impactes paisagísticos.
A fase de funcionamento trará impactes positivos muito significativos ao nível da sócioeconomia, pela geração de emprego, por um lado, e pela indução do desenvolvimento de
atividades complementares por outro. De referir que para ocupar os 450 postos de trabalho
gerados a empresa pretende contratar cerca de 600 trabalhadores, de forma a assegurar o
funcionamento em contínuo do CDN.
Durante a fase de funcionamento do CDN serão gerados elevados volumes de tráfego,
particularmente pesados que vem fazer a carga ou a descarga ao local. Apesar dos acréscimos
serem significativos, o estudo de tráfego concluiu que as vias manterão níveis de serviço bastante
satisfatórios, pelo que os impactes negativos do funcionamento do CDN não se consideram
significativos.
Os níveis sonoros calculados para a fase de exploração correspondem à situação de pleno
funcionamento considerando um acréscimo do volume dos veículos pesados de 880/dia e de 1200
ligeiros por dia em circulação pela EM606 e vias circundantes, em especial pela A41 e seus acessos
no nó de Santo Tirso / Agrela.
Podemos concluir que na habitação do local R2 (nº 2130 – mais afastada do CDN) as principais
fontes de ruído são do tráfego rodoviário (EM606 e A41) e pode-se estimar que ao nível do ruído
ambiente exterior será cumprido o critério de incomodidade nos 3 períodos de referência com o
funcionamento do CDN.
Na habitação do local R1 (nº 2350 – mais próxima do CDN) prevemos impactes acústicos no
ruído ambiente exterior de magnitude elevada, entre os 8 dB(A) e os 14 dB(A), pelo que pode vir a
ser necessário verificar o cumprimento do “critério de incomodidade” do RGR no interior da
habitação, caso esta seja habitada na altura e exista reclamação devido ao ruído emitido pelo
empreendimento. Caso se verifique deverão ser adoptadas medidas adequadas para a minimização
deste impacte, garantindo o bom ambiente acústico no interior da habitação. As medidas de
minimização que prevemos poder implementar na emissão são de controlo de velocidade dos
veículos, e dimensionamento de uma barreira acústica no limite da propriedade exposta ao ruído.
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Como medidas de minimização ao nível do recetor pode ser feito o reforço do nível de isolamento
da fachada mais exposta, em especial se tiver quartos nessa fachada.
Durante o funcionamento do CDN serão produzidas quantidades elevadas de resíduos
equiparados a domésticos com uma fração importante de recicláveis, que serão separados no local.
Apesar de se considerar este impacte negativo, o mesmo é classificado como pouco significativo
pois não é expectável que ultrapasse a capacidade dos sistemas de gestão de resíduos existentes.

VII.3. FASE DE DESATIVAÇÃO
Neste momento ainda não está definido o destino a dar às infraestruturas e edifícios no final do
horizonte de projecto previsto.
Caso ocorra a prorrogação do projeto não ocorrerão novos impactes na qualidade do ar. Caso
a opção seja a demolição das infraestruturas e edifícios os impactes serão similares aos esperados
para a fase de construção devendo assim ser aplicadas as mesmas medidas de minimização.
Nesta fase, os impactes sobre os solos serão semelhantes aos que ocorreram na fase de
construção, considerando-se pouco significativos.
Neste momento, não existem os elementos necessários que permitam uma caraterização
referente à fase de desativação do projeto. Por um lado não há qualquer previsão de uma
desativação do empreendimento alvo deste estudo e, por outro lado, este EIA surge no seguimento
de um pedido de licenciamento referente à construção de um Centro de Distribuição para toda a
área Norte, pelo que, a ocorrer a sua desativação, será a um prazo demasiado alargado para que,
neste momento, possam ser previstos eventuais impactes sobre os recursos hídrico superficiais
e subterrâneos.
A desativação da área do Projeto trará impactes positivos sobre o património natural, na
medida em que serão restauradas, dentro do possível, as condições iniciais da área, promovendose o seu revestimento vegetal. Nesta situação serão restabelecidos gradualmente os ecossistemas
naturais, disponibizando habitats para a fauna potencialmente ocorrente na área.
Considera-se assim que os impactes resultantes da desativação do CDN serão positivos, mas
pouco significativos uma vez que após a desativação o restabelecimento dos habitats ocorrerá
num período prolongado, até que os biótopos atinjam novamente o equilíbrio.
A desativação do CDN, a ocorrer, poderá passar pelo desmantelamento da estrutura e
restauração das condições naturais através da promoção do revestimento vegetal de toda a área.
Nesta situação os impactes paisagísticos serão, inicialmente, semelhantes aos da fase de
construção, resultando a longo prazo em impactes positivos que se consideram significativos. Há
no entanto, um elevado grau de incerteza relativamente à ocorrência deste impacte.
A desativação do Projeto poderá induzir diretamente impactes negativos significativos por
diminuição dos postos de trabalho disponíveis na região. Considera-se que esses impactes terão
elevada magnitude atendendo ao número de postos de trabalho estimados, mas a sua ocorrência
tem inerente uma grande incerteza, não sendo possível, nesta fase prever a sua ocorrência.
Por outro lado serão induzidos indiretamente impactes positivos por cessação do tráfego gerado
pelo Projeto, embora durante a desativação seja expectável a circulação de veículos, maquinaria e
pessoas embora em menor número. A cessação do tráfego associado ao funcionamento do Projeto
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levará à diminuição das emissões de ruído e poluentes atmosféricos, impacte positivo que se
considera significativo, contribuindo para a melhoria das condições ambientais do local.
A desativação do CDN terá impactes sobre o ordenamento do território, na medida em que
deixa sem o uso previsto um espaço que foi infra-estruturado e equipado de acordo com a
estratégia da Câmara Municipal para o local. Nesta situação, deverão ser repensados e revistos os
planos municipais de ordenamento do território em vigor na área de modo a promover uma nova
estratégia para esse território, devidamente enquadrada na estratégia global do concelho. Apesar
do exposto não é possível determinar a natureza dos impactes pois desconhece-se como evoluirá a
área e o concelho.
Embora não haja certezas relativamente a esta fase, considerando o pressuposto que a
desativação passará pela cessação da atividade e remoção das estruturas previstas, considera-se
que na fase de remoção das estruturas os impactes serão semelhantes aos previstos para a fase de
construção, com a circulação de veículos pesados para transporte dos resíduos de construção e
demolição e restantes materiais.
Por outro lado, a cessação da atividade do CDN trará impactes positivos sobre o tráfego e
acessibilidades na medida em que implica uma diminuição significativa do tráfego, melhorando a
fluência das vias e aumentando a capacidade das mesmas por redução de carga. Estes impactes
serão positivos, mas consideram-se pouco significativos uma vez que a capacidade das vias
existentes não foi afetada de forma significativa pela implementação do projeto. Caso não seja
instalada no local outra atividade os impactes serão permanentes.
Para a “fase de desativação” terão de ser avaliados os impactes nos recetores sensíveis
expostos ao ruído das obras de construção civil, e a situação é semelhante à da fase de
construção, não se conhecendo os recetores sensíveis existentes na altura, os equipamentos
ruidosos e localização dos estaleiros, pelo que a avaliação terá de ser qualitativa sendo as
conclusões idênticas à da fase de construção.
Na fase de desativação do CDN podemos prever que os impactes acústicos negativos nos
recetores sensíveis mais próximos conhecidos terão magnitudes médias a elevadas. Esses impactes
serão localizados, temporários e reversíveis, terminando após a conclusão das obras, pelo que em
termos globais podem ser considerados pouco significativos.
A desativação do projeto, e no que respeita aos resíduos, poderá levar a uma produção
elevada de resíduos de construção e demolição provenientes das estruturas construídas.
Considera-se que esta impacte será negativo, terá uma magnitude moderada mas a sua
significância será minimizada desde que assegurada a gestão adequada dos resíduos produzidos.
Este impacte apenas se verificará se a desativação do Projeto implicar a remoção das estruturas,
situação cuja ocorrência se reveste de grande incerteza.
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VIII. PRINCIPAIS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO A ADOPTAR
VIII.1. FASE DE CONSTRUÇÃO
Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da
circulação de veículos e de equipamentos de obra.
Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao
transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou
materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no
interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo,
instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas).
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.
Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em
veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.
Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra,
de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das
emissões gasosas e de ruído bem como evitar derrames acidentais de óleos e combustíveis
no solo.
Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar
o levantamento de poeiras através da circulação de veículos e maquinaria.
Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e
ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde
poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras.
A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá
obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e
lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos
de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses
dispositivos adequados.
As operações de carga e descarga de materiais devem ser realizadas de forma lenta e
deverão ser adotadas reduzidas alturas de queda.
A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada
pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos
taludes e evitar o respetivo deslizamento;
No final dos trabalhos de construção, e após a remoção dos apoios de frente de obra,
deverão, sempre que possível, ser restabelecidas as condições naturais do terreno, nos
locais onde não sejam construídas estruturas.
Na zona do estaleiro deverá ser prevista uma área impermeável para instalação e
manipulação de combustíveis, óleos ou outras substâncias químicas.
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Deverão existir, nas frentes de obra e estaleiro materiais absorventes para utilização em
caso de derrames acidentais de substâncias poluentes.
A desmatação e decapagem do solo devem, caso seja possível, ser executadas de forma
faseada, limitando-se às áreas estritamente necessárias para
minimizando assim exposição dos solos aos agentes erosivos.

execução da

obra,

Previamente ao início de cada fase de trabalhos, a área de intervenção deverá ser
devidamente assinalada através de marcas (estacas, por exemplo) com boa visibilidade;
Os solos vegetais resultantes da decapagem deverão ser acondicionados em pargas para
posterior utilização nas áreas verdes e arranjos finais do projeto. Se sobrarem terras
vegetais deverá ser averiguada a possibilidade de as integrar em outras obras ou na
recuperação de pedreiras ou áreas degradadas.
Durante o armazenamento temporário de terras deve garantir-se uma altura das pilhas que
garanta a sua estabilidade bem como a sua proteção contra os fenómenos erosivos.
Os trabalhos de escavação e aterros devem iniciar-se logo que os solos estejam limpos,
evitando repetições de ações sobre as mesmas áreas.
Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação,
estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas
subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem
encaminhados para destino final adequado.
A gestão de resíduos na fase de construção será orientada por um Plano de Gestão de
Resíduos de Construção e Demolição, garantindo o correto manuseamento e
encaminhamento dos mesmos.
Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha
de solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e
ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.
No melhoramento dos acessos previstos (nomeadamente na EM606), bem como na
construção das redes públicas de abastecimento, drenagem de águas residuais e de águas
pluviais ao longo desta via, as obras devem ser efetuadas de modo a reduzir ao mínimo as
alterações na ocupação do solo fora das zonas estritamente necessárias.
Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja
necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos
existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na
ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.
Após a conclusão dos trabalhos, deverão ser removidos todos os equipamentos, maquinaria
de apoio, depósitos de materiais, entre outros, das áreas que tenham sido utilizadas como
estaleiro e parques de máquinas. Estes locais deverão ser limpos e o solo revolvido,
promovendo a sua descompactação, restituindo-lhes, na medida do possível a sua
estrutura e equilíbrio originais.
Sugere-se que a remoção da camada de solo de cobertura decorra em períodos de menor
(ou nula) pluviosidade, para que não ocorram fenómenos de arrastamento de partículas
finas para as linhas de água;
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Sendo adotada a medida sugerida no ponto anterior, o aumento da drenagem superficial
durante a fase de construção será de magnitude reduzida. Contudo pode ser criado um
sistema periférico para recolha e drenagem das águas pluviais, capaz de conduzir estas
águas até ao meio recetor natural em boas condições.
Sugere-se que a remoção do horizonte de cobertura possa ser efetuada de forma faseada e
que decorra, preferencialmente, nas épocas do ano em que a precipitação seja mais
reduzida (período de estiagem). É, também, desejável que, em sede de projeto, estejam
previstas zonas que facilitem a recarga dos aquíferos e sempre que possível o solo original
seja reposto, mesmo que numa outra localização, permitindo, assim, aumentar as áreas de
infiltração.
Sugere-se que as áreas impermeabilizadas, decorrentes da abertura de acessos, da
instalação de um estaleiro, da criação de um depósito de materiais, entre outras, se
encontrem preferencialmente numa mesma zona de modo a ocupar a menor área possível
de recarga natural. Sugere-se ainda que os materiais se encontrem em depósito o menor
tempo possível e que, após a retirada do estaleiro ou a remoção de materiais em depósito,
o solo seja escarificado de modo a atenuar o seu grau de compactação.
Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos níveis de
perturbação das espécies da fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos
períodos mais críticos, designadamente a época de reprodução que decorre genericamente
entre o início de Abril e o fim de Junho.
Após a conclusão das obras deverá proceder-se ao restabelecimento e recuperação
paisagística da área envolvente degradada em resultado das mesmas através da
reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições naturais de
infiltração, com descompactação e arejamento dos solos;
Deverão ser geridas as terras e inertes provenientes da escavação de modo a evitar a sua
deposição em áreas com revestimento vegetal, afetando estritamente as áreas do projeto;
As áreas verdes previstas deverão ser concretizadas de acordo com o previsto no Projeto
de Integração Paisagista;
Recomenda-se a utilização de espécies autóctones, bem adaptadas edafoclimaticamente e
por isso com menores necessidades hídricas e de manutenção;
O Projeto de Paisagismo deverá pautar-se pelos princípios da sustentabilidade ambiental no
que respeita à utilização eficiente da água, da energia e à prevalência das ações de
manutenção mecânicas em detrimento da utilização de fitofármacos;
Após a conclusão da modelação/estabilização dos taludes previstos, deve proceder-se de
imediato ao seu revestimento vegetal, minimizando os impactes visuais destas estruturas,
ao mesmo tempo que se protege os solos dos agentes erosivos;
Deve ser favorecida, se possível, a utilização de mão-de-obra e de prestações de serviço
locais;
Durante o desenvolvimento das obras será criado um mecanismo expedito que permitirá o
esclarecimento de dúvidas e o atendimento de eventuais reclamações das populações. Para
este efeito foi desenvolvido um plano de comunicação que permitirá divulgar as principais
características do Projeto bem como os contactos para o publico em geral.
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As obras de construção do CDN deverão ser planeadas de modo a minimizar a afluência de
veículos pesados nas vias de comunicação envolventes, em horas de maior
congestionamento de tráfego, nomeadamente nas horas de ponta identificadas no estudo
de tráfego. Deverão ser selecionados os melhores percursos para o transporte de materiais
e afluência de veículo pesados, de modo a minimizar a perturbação sobre as populações
locais, evitando zonas residenciais e locais com maior congestionamento de tráfego.
Durante a fase de desenvolvimento das obras os locais de acesso ao estaleiro deverão ser
devidamente sinalizados. Deverá ser implementado um sistema de sinalização que informe
da aproximação da obra. Os acessos às frentes de obra e ao estaleiro deverão estar
corretamente assinalados com indicação de redução de velocidade. As entradas/saídas da
obra para vias de comunicação pública deverão também ser devidamente identificadas.
No caso de se verificar a degradação significativa dos pavimentos ou de estruturas
construídas, e que essa degradação seja imputável à circulação dos veículos pesados
afectos à obra, deverão os mesmos ser recuperados, minimizando assim os inconvenientes
para os utentes dessas vias.
Os trabalhos mais ruidosos devem ser criteriosamente planeados de modo a diminuir a
incomodidade da população, particularmente dos recetores sensíveis identificados (2
habitações à face da EM606);
Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra,
assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou
destruídos;
Na medida do possível o projeto deverá procurar respeitar o estudo e a integridade do
património arqueológico, caso ele venha a ser detetado, porque não se conhece património
arquitetónico que justifique medidas de proteção.
Todos os trabalhos prévios ao início da obra e que envolvam a remoção e ou revolvimento
de terra deverão ser objeto de acompanhamento arqueológico.
Durante a fase construtiva propriamente dita deverá ser realizado um acompanhamento
arqueológico, nomeadamente durante:
-

as obras que impliquem a continuação do revolvimento e ou remoção de terras,
incluindo a área de implantação do estaleiro de obra;

-

as obras que impliquem o revolvimento e ou remoção de terras, sejam elas
decapagens ou abertura de valas destinadas à implantação de redes de água,
drenagem e saneamento.

-

as obras que impliquem o revolvimento e ou remoção de terras, nomeadamente ao
longo dos caminhos que ainda venham a ser rasgados e utilizados para dar andamento
à obra, ou para funcionamento do equipamento a construir.

Deverão organizar-se os trabalhos de modo a evitar/reduzir a circulação de veículos
pesados nos períodos de ponta (entre as 8h e as 9h e entre as 17h45 e as 18h45),
reduzindo assim as interferências com o tráfego existente nas vias envolventes.
Deverá assegurar-se o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de
obras na via pública tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações
na atividade das populações.
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Uma das formas mais eficazes de minimizar a incomodidade por ruído nesta fase será
garantir o cumprimento da legislação aplicável a atividades ruidosas temporárias, tais como
obras de construção civil (Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007), que interdita o exercício
deste tipo de trabalhos na proximidade de edifícios de habitação, entre as 20h e as 8
horas, e aos sábados, domingos e feriados.
A escolha da localização do estaleiro da obra deve ser feita tendo em conta a localização
das habitações, em zonas suficientemente afastadas das moradias localizadas a longo da
EM606, por forma a minimizar a perceção do ruído gerado.
Caso o estaleiro venha a ficar situado próximo de zonas com ocupação sensível, será
conveniente a instalação de barreiras acústicas e/ou de envolventes em equipamentos mais
ruidosos, visando atenuar a propagação do ruído.
As medidas de minimização do ruído a adotar nesta fase, se necessárias, deverão ser
estabelecidas no âmbito de projeto específico, em função da localização dos estaleiros e
das características dos equipamentos ruidosos a utilizar.
Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o
menor ruído possível.
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de
conservação/manutenção.
Previamente à fase de desmatação deverão ser recolhidos os resíduos e entulhos dispersos
no local, promovendo a sua gestão adequada;
São proibidas as queimas a céu aberto, devendo todos os trabalhadores ser alertados para
este facto;
A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e
devidamente encaminhados para destino final, previligiando-se a sua reutilização.
Recomenda-se que a gestão de resíduos seja orientada por um Plano de Gestão de
Resíduos, que considere todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a
sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER),
a definição de responsabilidades de gestão e identificação dos destinos finais mais
adequados para os diferentes fluxos de resíduos;
Deverá ser assegurado o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de
acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser
prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a
deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas
de máxima infiltração;
Deverá ser considerado um espaço no estaleiro para o armazenamento temporário de
resíduos. Este espaço deverá estar devidamente assinalado e organizado de modo a evitar
acidentes;
Deverá ser evitado o contacto de resíduos perigosos com resíduos banais. No caso de se
verificar a contaminação de resíduos banais, estes terão como destino final o do material
contaminante.
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Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em
recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado,
preferencialmente a reciclagem;
A gestão dos subprodutos deve favorecer a reutilização dos materiais, sempre que possível
no local. Os resíduos inertes, por exemplo rochas e outros materiais de escavação, devem
ser sempre que possível integrados nos materiais construtivos;
Deverá manter-se um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos
destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos;
As rochas e elementos resultantes de escavação devem, sempre que possível, ser
reutilizados na obra. Os materiais sobrantes poderão ser utilizados pelo Empreiteiro em
outras obras particulares, por exemplo para restabelecer cotas de terreno. Os materiais
que não possam ser reutilizados serão entregues em operador licenciado para a gestão de
resíduos não urbanos, nomeadamente de gestão e triagem de resíduos de construção e
demolição, ou colocados em depósito devidamente autorizado. Os resíduos inertes poderão
ainda ser aplicados em aterros para resíduos inertes destinados à recuperação paisagística
de pedreiras.
Os resíduos produzidos no estaleiro deverão ser, sempre
valorizados, incluindo os resíduos equiparados a urbanos que
sistemas municipais de gestão de resíduos, desde que a sua
elevada (superior a 1100L/dia). Para este efeito deverão

que possível, triados e
poderão ser tratados nos
produção não seja muito
existir nas áreas sociais

contentores que facilitem a separação adequada.
A gestão de substâncias tóxicas deverá ser efetuada com os cuidados necessários de modo
a minimizar a ocorrência de episódios de contaminação do meio natural. Os resíduos
tóxicos ou perigosos produzidos durante as obras, por exemplo óleos usados e materiais
contaminados com hidrocarbonetos, deverão ser recolhidos mediante circuitos de recolha
analisados detalhadamente, garantindo a sua triagem na fonte de produção e evitando
contaminações de outros materiais, sendo geridos por operador licenciado. Os resíduos
tóxicos e perigosos devem ser armazenados em recipientes estanques e em locais
devidamente

impermeabilizados,

os

locais

de

produção deverão

ser munidos

de

contentores especiais para recolha destes resíduos, devidamente identificados e estanques,
bem como meios de controlo, tais como material absorvente, que permita atuar face a
potenciais derrames acidentais.
A lavagem de materiais contendo betão deverá ser efetuada em local apropriado e
devidamente assinalado, havendo o cuidado de remover os resíduos de betão e se possível
reutilizá-los na obra.
Na seleção do local de depósito das terras sobrantes, caso estas não sejam reutilizadas em
outras obras, deverão excluir-se as seguintes áreas:
o

Áreas de domínio hídrico;

o

Áreas inundáveis;

o

Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);

o

Perímetros de proteção de captações;

o

Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional;
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o

Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da
conservação da natureza;

o

Outras áreas onde possam ser afetadas espécies da flora e da fauna protegidas
por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

o

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;

o

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

o

Áreas de ocupação agrícola;

o

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

o

Zonas de proteção do património.

VIII.2. FASE DE FUNCIONAMENTO
Os veículos pesados utilizados no transporte devem estar em perfeitas condições de
funcionamento (manutenção e revisão periódica efetuadas com a regularidade necessária)
de forma a assegurar a minimização das emissões gasosas.
Durante a travessia das zonas habitadas deverão ser adotadas velocidades moderadas de
forma a minimizar a emissão de poluentes atmosféricos emitidos pelo veículo e pela
ressuspensão de poeiras da rodovia.
Em caso de derrame acidental de substâncias poluentes, deverá ser delimitada a área
envolvente devendo os solos ser totalmente removidos e transportados para local
adequado.
Sugere-se que se crie um sistema de drenagem periférico, para toda a área envolvente,
englobando quer as áreas edificadas quer as áreas não edificadas, de modo a conduzir as
águas da precipitação, nas melhores condições até ao meio recetor natural.
Sugere-se que todos os procedimentos de higiene e segurança sejam escrupulosamente
respeitados de forma a evitar a ocorrência de situações acidentais. Deve ainda ser
implementado um sistema de retenção de águas pluviais em caso de ocorrência de
derrames acidentais, com particular ênfase na separação de hidrocarbonetos.
Sugere-se que em fase de projeto sejam previstas áreas de recarga como por exemplo,
zonas ajardinadas. Sugere-se ainda que sejam implementadas medidas de reutilização de
águas pluviais ou mesmo de águas resultantes dos próprios processos associados ao
funcionamento da área, de modo a reduzir o consumo de água.
Deverá evitar-se a utilização de produtos químicos na manutenção dos espaços verdes,
evitando assim a contaminação de habitats potenciais que estes venham a constituir. Na
sua manutenção deverão ser privilegiadas as ações mecânicas.
Deverá assegurar-se a manutenção adequada das áreas verdes criadas;
A mancha florestal existente na envolvente deverá ser mantida de modo a que o efeito de
cortina visual seja mantido.
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Se possível deverá recorrer-se a mão-de-obra local ou regional promovendo a sua
formação gradual;
Sempre que possível recorrer a prestadores de serviço e fornecedores de produtos e
atividades complementares locais e/ou regionais;
Favorecer a promoção e comercialização de produtos regionais e atividades locais.
Como já referido, a habitação com o nº 2350 na EM606 será a mais exposta ao ruído de tráfego
rodoviário gerado pelo empreendimento, e de acordo com os valores dos níveis sonoros previstos
ao nível da fachada mais exposta de Lden≈64 dB(A) e Ln≈57 dB(A), podemos concluir que os
valores limite de exposição para os indicadores Lden e Ln serão ultrapassados considerando que a
zona como ainda não classificada e os limites de exposição máxima admissíveis são Lden ≤ 63
dB(A) e de Ln ≤ 53 dB(A) nas fachadas mais expostas ao ruído emitido direta e indiretamente pelo
CDN.
Prevemos que com o aumento da atividade e do ruído emitido por fontes diretas (ex.
equipamentos AVAC) e indiretas (tráfego gerado), os níveis sonoros gerados e percetíveis no
recetor sensível mais exposto (nº 2350) sofrerão acréscimos significativos (superiores a 8 dB(A) no
período diurno e 14 dB(A) no período noturno), relativamente à situação atual.
Se a zona vier a ser classificada como zona mista ou estes recetores sensíveis isolados vierem a
ser equiparados a zona mista, então os níveis sonoros máximos admissíveis serão Lden ≤ 65 dB(A)
e de Ln ≤ 55 dB(A), e neste caso o nível sonoro previsto para o período noturno continuará a
ultrapassar o limite legal, se se verificar a projeção feita neste estudo, pelo que se prevê a
necessidade de adotar medidas de minimização do ruído.
O traçado da EM606 vai ser alterado com o alargamento da via no sentido do terreno do
CDN (oposto às habitações) e vai ser colocado um novo pavimento cujas características
ainda não são conhecidas, consideramos que os níveis sonoros devem ser avaliados com o
futuro traçado e piso, e analisando os resultados face à situação de referência / atual,
deverão ser projetadas e implementadas medidas de minimização de ruído atuando na
fonte e/ou no recetor para cumprimento dos valores limite legais impostos pelo RGR.
As medidas de minimização que prevemos poder implementar na emissão são de controlo
de velocidade dos veículos, e dimensionamento de uma barreira acústica no limite da
propriedade exposta ao ruído. Como medidas de minimização ao nível do recetor pode ser
feito o reforço do nível de isolamento da fachada mais exposta, em especial se tiver
quartos nessa fachada.
Devido aos impactes visuais e estéticos que a implementação de uma barreira acústica
pode ter para os moradores, poderá ser preferível atuar ao nível do reforço do isolamento
sonoro da fachada do recetor, combinado com a regulação da velocidade dos veículos na
EM606 e escolha criteriosa de um pavimento com características de baixa emissão (por
exemplo com mistura betuminosa incorporando betume modificado a partir de borracha
reciclada de pneus), que deve ser escolhido tendo em atenção as velocidades previstas de
circulação de veículos ligeiros e veículos pesados de mercadorias.
Os elementos mecânicos e sistemas de AVAC que venham a ser instalados podem ser
críticos em termos de emissão de ruído para o exterior, pelo que a sua localização,
orientação e configuração devem ter em conta a localização das habitações no limite do
Centro de Distribuição Norte, e o conforto e comodidade dos clientes e dos trabalhadores
do CDN.
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Os sistemas de ventilação e chaminés podem vir a necessitar de um conveniente
tratamento acústico que limite os níveis sonoros emitidos, por forma que seja cumprido o
critério de incomodidade do RGR (artigo 13º) que estabelece que o ruído particular emitido
não pode provocar acréscimos no ruído ambiente nos recetores sensíveis superiores a 5
dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB (A) no período noturno,
considerando correções para as características tonais e impulsivas do ruído e o tempo de
duração desse ruído.
A maior parte dos resíduos sólidos que serão produzidos no CDN são equivalentes a
resíduos sólidos urbanos, com frações significativas de materiais que poderão ser
reciclados, nomeadamente embalagens de cartão e plásticos, pelo que deverá ser esse o
seu destino;
No

armazém

de

perecíveis

serão

geradas

quantidades

assinaláveis

de

resíduos

biodegradáveis, pelo que os mesmos deverão ter o tratamento adequado, nomeadamente
o encaminhamento para valorização orgânica;
Nas áreas de cantina/bar prevê-se a produção de resíduos biodegradáveis, podendo ser
encaminhados igualmente para valorização orgânica, desde que devidamente triados.
Assim recomenda-se que se promova a triagem adequada dos resíduos sólidos
biodegradáveis e a sua gestão por operador licenciado para o efeito;
A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes das atividades de desmatação e limpeza
dos terrenos devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final,
privilegiando-se a sua reutilização (como lenha pelas populações locais, por exemplo) ou
tratamento através de valorização orgânica (compostagem).

VIII.3. FASE DE DESATIVAÇÃO
Na fase de desativação, caso ocorra, deverão ser aplicadas as medidas de minimização
previstas para a fase de construção com as devidas adaptações.
Recomenda-se que após a remoção das estruturas se proceda à regularização do terreno,
dentro dos possíveis, e à promoção do seu revestimento vegetal fomentando a sua
estabilização.
A adoção de quaisquer medidas durante esta fase serão no sentido de, sempre que
possível, repor as condições iniciais descritas na caraterização da situação de referência.
Caso a desativação do projeto passe pela remoção das estruturas existentes, deverá
proceder-se à descompactação dos solos e promoção do revestimento vegetal de toda a
área de modo a que a mesma possa vir a constituir habitat para espécies faunísticas
existentes na região.
Caso se verifique a situação prevista no ponto anterior deverá ser dada preferência a
espécies florestais autóctones em detrimento de espécies exóticas como as que atualmente
ocupam a área.
Caso a desativação passe pelo restabelecimento do coberto vegetal da área, deverá ser
dada preferência às espécies vegetais autóctones, contribuindo assim para a valorização
paisagística e ambiental da área.
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Embora esta fase ainda esteja afetada de grande incerteza, caso ocorra a desativação total
do CDN, sugere-se que a mesma seja planeada de modo a que a cessação dos vínculos
laborais ocorra de forma faseada;
Deverá ser elaborado um plano de desativação que promova a requalificação dos
trabalhadores com vista à sua afetação a outras atividades da empresa, ainda que em
outro local, ou que facilite a sua integração em outras empresas;
O Promotor deverá proceder com especial cuidado no caso em que a desativação afete
mais de que um elemento de um agregado familiar, minimizando os efeitos sócioeconómicos desta fase.
No início dos trabalhos de desativação e desmantelamento do CDN, deverão remover-se
todas as estruturas móveis e promover a reutilização em outros locais dos materiais que
ainda tenham utilidade;
Os restantes materiais deverão ser separados e encaminhados para a solução de
tratamento adequada previligiando-se a reciclagem.

IX. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
No âmbito do EIA desenvolvido foi sugerido um Programa de Monitorização que permita
acompanhar a evolução dos fatores ambientais, definindo, se necessário novas medidas de
minimização. Sugere-se ainda que, na fase de construção, este Programa de Monitorização seja
enquadrado pelo Acompanhamento Ambiental da Obra, garantindo a adequada adoção das
medidas de minimização propostas e o seu eventual reajuste, caso se conclua que não são
adequadas.
O Programa de Monitorização incidirá sobre os seguintes fatores ambientais: qualidade do ar,
recursos hídricos superficiais e hidrogeologia, património arqueológico e arquitetónico e ambiente
sonoro e resíduos.
Para cada um dos fatores ambientais referidos foram indicados os parâmetros a monitorizar, a
periodicidade, os métodos de amostragem e os critérios de avaliação dos resultados.

X. CONCLUSÕES
Tendo como ponto de partida deste estudo a situação de referência caraterizada, considera-se
que os impactes negativos expectáveis na fase de construção são largamente ultrapassados pelos
benefícios obtidos pelo funcionamento do CDN, principalmente ao nível da sócio-economia local e
até regional.
Para os fatores ambientais analisados, considera-se que os impactes ambientais identificados
não assumem uma significância suficiente para que o projeto do Centro de Distribuição Norte possa
ser inviabilizado.
Adicionalmente a definição, e posterior aplicação, do conjunto de medidas de minimização
elencadas permitirá diminuir a significância da maioria dos impactes.
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A concretização do Plano de Monitorização permitirá acompanhar a evolução dos principais
impactes, garantindo o cumprimento dos níveis de qualidade ambiental indispensáveis à qualidade
de vida das populações residentes na envolvente, bem como dos funcionários e visitantes do CDN.
A concretização do Projeto enquadrada no procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
garante que as atividades e desenvolvimento induzidos por um empreendimento desta natureza
assenta na sustentabilidade, assegurando o mínimo de impactes negativos sobre o ambiente e
populações envolvidas.
Por fim importa ainda referir que o Promotor pretende implementar um Sistema de Gestão
Ambiental durante o primeiro ano de funcionamento do Centro de Distribuição, garantindo assim o
cumprimento de todos os requisitos legais, em termos ambientais, e a promoção da
sustentabilidade da atividade desenvolvida.
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