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1. INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto do “Loteamento do Parque de Negócios das Empresas
SONAE” foi remetido pela Câmara Municipal da Maia (CMM), na qualidade de entidade licenciadora, à
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), em 29 de agosto de
2014, que se constituiu como Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AAIA), de acordo com o
disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de
24 de março, sendo o dia 01 de setembro de 2014 a data de início deste procedimento de AIA.
O presente projeto está sujeito a procedimento de AIA por se enquadrar na subalínea i) da alínea a) do
ponto 10 do Anexo II do no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 47/2014, de 24 de março que impõe a avaliação de impacte ambiental para projetos de loteamentos
industriais com áreas iguais ou superiores a 20 hectares, conforme referido na nota de envio.
O Fundo de Investimento de Imobiliário Fechado IMOSEDE é a entidade promotora do projeto.
A CCDRN, na qualidade de Autoridade de AIA, atento ao disposto no artigo 9.º do referido diploma
legal nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades:
- CCDR-Norte:
- Maria João Pessoa (Preside à CA), ao abrigo do disposto no ponto 2 do citado artigo e Dr.ª Rita
Ramos (Consulta Pública);
- Técnicos especialistas em avaliação ambiental, em termos de Ordenamento do Território e Uso
do Solo, Geologia e Geomorfologia, Paisagem, Sócioeconomia, Resíduos, Ruído, Qualidade do Ar
e Ecologia, ao abrigo das alíneas a) e i) do ponto 2 do referido artigo;
- Câmara Municipal da Maia, nos termos da alínea h) do ponto 2 do artigo 9.º;
- Agência Portuguesa do Ambiente (APA/ARH-Norte), nos termos da alínea b) do ponto 2 do artigo 9.º.
A Câmara Municipal da Maia está representada pela Engª Maria João Pedrosa.
A DRCN está representada pela Dra. Belém Paiva.
A APA/ARHN fez-se representar pelo Eng.º António Afonso.
A CCDR-N está representada na CA, para além da Eng.ª Maria João Pessoa (responsável pela avaliação
do descritor sócioeconomia), que preside à Comissão de Avaliação, pela Arquiteta Paisagista Alexandra
Cabral (responsável pela avaliação do descritor paisagem), Engª. Maria Manuel Figueiredo (responsável
pela avaliação do descritor recursos biológicos), Dr. Rui Fonseca (responsável pela avaliação dos
descritores geologia e geomorfologia), Eng.ª Cristina Figueiredo (responsável pela avaliação do descritor
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qualidade do ar), Eng.º Luís Santos (responsável pela avaliação dos descritores ruído e resíduos) e pela
Dra. Fernanda Neves (responsável pela avaliação dos descritores ordenamento do território e uso do
solo). A Dra. Rita Ramos foi nomeada pela CCDRN, responsável pela Consulta Pública.

O presente documento consubstancia o previsto no ponto 1 do artigo 16º do RJAIA.
A documentação remetida pela Entidade Licenciadora (CMM) para a Autoridade de AIA, era composta
pelos seguintes elementos:
- EIA:


Estudo de Impacte Ambiental (junho, 2012), constituído pelo Tomo I –“Relatório”, pelo Tomo II
- “Anexos Técnicos” constituído pelo Anexo I – “Peças Desenhadas”, Anexos II – “Estudo
Hidrológico”, Anexo III – “Qualidade do Ar” e Anexo IV – “Estudo Acústico” e pelo Tomo III –
“Resumo Não Técnico”;



Nota Técnica (agosto, 2014) onde informa que o loteamento, também designado por Business
Park, localizado numa área de 23,4 ha no lugar de Espido, freguesias da Maia e Moreira, concelho
da Maia, já se encontra construído quase na totalidade pretendendo o proponente, com o
presente procedimento de AIA, completar o processo de licenciamento, de acordo com a
legislação aplicável. Mais informa que o EIA foi elaborado entre outubro de 2011 e maio de 2012
e entregue na Câmara Municipal da Maia em novembro de 2012 embora não tenha tido
seguimento, por motivos alheios ao Promotor. Mais informa o Promotor que o projeto não teve
alterações ao previsto à data da entrega do EIA, mantendo-se válidas as plantas e informação
apresentada. Também informa que não se registaram alterações ao funcionamento que possam
ser consideradas significativas, dado que o projeto já está instalado, nomeadamente, ao nível da
geração de tráfego, consumo/produção de matérias e produtos, incluindo água, energia e
resíduos e de afetação de recursos humanos. Em conclusão não foi considerado necessário
atualizar o EIA uma vez que não ocorreram alterações com significado que justifiquem a sua
reformulação.

Em fase prévia à declaração de conformidade, foram acrescentados os seguintes documentos:
- Adenda (outubro, 2014);
- Revisão do RNT (outubro, 2014).
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2. PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO
No âmbito da presente avaliação, a CA utilizou os procedimentos que a seguir se sistematizam:
1. À data da nomeação da CA, e tendo em conta a data de instrução do processo que teve início a 01
de setembro de 2014, de acordo com o ponto 5 do artigo 14º do citado diploma, a apreciação de
conformidade teria de ocorrer até ao dia 20 de outubro de 2014, assim como o prazo final para o
processo de AIA seria o dia 21 de janeiro de 2015.
2. Para avaliação da conformidade do EIA e para análise técnica do mesmo, as apreciações técnicas
específicas foram asseguradas pelas entidades que integram a CA, no âmbito das respetivas
competências e segundo a seguinte distribuição:
- CCDR-N: Ordenamento do Território e Uso do Solo, Qualidade do Ar, Resíduos, Ruído, Geologia
e Geomorfologia, Paisagem, Ecologia e Sócioeconomia;
- DRC-N: Património;
- APA/ARHN: Recursos hídricos;
- CM Maia: Licenciamento.
3. Ao abrigo do ponto 6 do artigo 14º do referido diploma, a AAIA convidou o proponente a efetuar a
apresentação do projeto e respetivo EIA à CA, em reunião com a CA que ocorreu no dia 24 de
setembro de 2014 (cuja ata faz parte do respetivo processo na CCDRN);
4. Da análise global do EIA por forma a avaliar a sua conformidade, a CA verificou a necessidade de
obter, formalmente, esclarecimentos/informação adicional sobre determinados aspetos do EIA, pelo
que, ao abrigo do ponto 8 do artigo 14º do citado diploma legal, foi enviado ao proponente o Pedido
de Elementos Adicionais (PEA), para efeitos de conformidade do EIA, a 26 de setembro de 2014,
tendo decorrido 20 dias úteis e suspenso o prazo do procedimento de AIA.
Foram solicitados elementos adicionais (consubstanciados no documento Adenda ao EIA) no sentido
de serem clarificadas questões sobre a descrição e caracterização do próprio projeto, mas também
sobre os fatores ambientais: Recursos Hídricos, Geologia, Geomorfologia, Ordenamento do
Território, Uso do Solo, Ecologia, Paisagem, Resíduos, Ruído, para além do Resumo Não Técnico.
5. O prazo atribuído pela Autoridade de AIA (AAIA) para resposta foi o dia 17 de novembro de 2014.
Os elementos solicitados foram recebidos a 21 de outubro de 2014, pelo que a data limite para a
avaliação da conformidade passou para o dia 12 de novembro de 2014, e a data de conclusão do
procedimento para dia 13 de fevereiro de 2015.
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6. Analisados os documentos, a CA entendeu que o EIA em causa passou a estar organizado no que
respeita ao exercício de AIA e de acordo com as disposições em vigor nesta área. Deste modo, a
Declaração de Conformidade foi emitida a 03 de novembro de 2014, passando deste modo a data de
conclusão deste procedimento de AIA e respetivo prazo final para exaração da DIA para o dia 13 de
fevereiro de 2014;
7. Realização de uma visita da CA de reconhecimento ao local, no dia 20/11/2014, que contou com a
presença do proponente e da equipa do EIA, cujo relatório se anexa.
8. A Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, tendo o seu início no dia 10 de novembro de 2014
e o seu final a 05 de dezembro de 2014, não tendo sido rececionada qualquer sugestão, reclamação
e/ou solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço.
9. Atendendo ao previsto no ponto 1 do artigo 18º do RJAIA, e face aos procedimentos estabelecidos a
posteriori da publicação do RJAIA pelas Autoridade de AIA, a CA reuniu a 17 de dezembro de 2014,
no sentido de congregar os resultados parcelares da avaliação setorial de cada descritor num Índice
de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais (IAP), tendo sido obtido o Índice Final que está de
acordo com a avaliação qualitativa efetuada, ou seja, parecer favorável condicionado.
10. Ambas as tranches da taxa devida pelo procedimento de AIA, nos moldes do disposto no ponto 1
do artigo 49º do RJAIA, e conforme estabelecido pela Portaria n.º 1102/2007, de 7 de setembro, com
as alterações produzidas pela Portaria nº 1067/2009, de 18 de setembro, foram liquidadas em tempo
útil.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
3.1. Localização do projeto
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em avaliação refere-se ao Projeto de Licenciamento do
Loteamento Industrial do Parque de Negócios das Empresas Sonae (PNES), também designado por
Business Park, localizado numa área de cerca de 23,4 hectares no lugar de Espido, freguesias da Maia e
Moreira, concelho da Maia.
Foi esclarecido que o projeto não se insere em qualquer Área Protegida da RNAP ou da Rede Natura
2000 (SIC e ZPE) incorporadas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, definido no D.L. n.º
142/2008, de 24 de julho, ou IBA.
A área do loteamento encontra-se delimitada por duas vias de grande tráfego: IC24/A41 a Norte e EN13
a Poente, estando prevista uma nova via de ligação que constituirá ao limite sudeste. Esta via está prevista
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no PDM atual, como se pode ver na cópia da imagem seguinte retirada do EIA, referente ao extrato
relativo à Programação e Execução do PDM, onde é referida como Via Periférica.

3.2. Antecedentes e Enquadramento
O Loteamento em análise constitui uma pretensão cujo processo de licenciamento teve início no ano de
2000 com um Pedido de Informação Prévia (Processo n.º7206/00) à Câmara Municipal da Maia, sendo
seguido por um pedido de licenciamento do loteamento em 2001 (Processo n.º6784/01). A operação de
loteamento incide sobre terrenos de empresas do Grupo Sonae, nomeadamente as instalações da
indústria de produção de painéis de aglomerados de madeira da Sonae Indústria de Revestimentos (SIR),
SA, fábrica que se encontra em laboração desde a década de 60 do século passado e ainda o entreposto
de distribuição do setor de retalho para as lojas Continente da região Norte. Em 2004 foi formulado um
projeto de alteração ao loteamento a licenciar, dando resposta a algumas questões levantadas pelo
Município e por Estradas de Portugal, EP (ex-IEP).
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Segundo o EIA foram sendo introduzidas diversas alterações ao Loteamento, ocorreram várias
modificações de contexto (estrutura viária, procedimento de Revisão do PDM da Maia) e, pretende-se
concluir o processo de licenciamento, promovendo a Avaliação de Impacte Ambiental, legalmente
requerida.
Sobre a área inicialmente considerada, resulta uma área sobrante, para a qual existe a intenção do
proponente, no futuro, para instalação de lotes de comércio, serviços e uma unidade hoteleira que
corresponde, quase na totalidade, a um descampado onde, em 2007, foram removidos aterros para as
obras do Aeroporto Francisco Sá Carneiro. No local existe apenas um poste de alta tensão, que se
prevê seja reposicionado para uma zona exterior ao loteamento, estando esta situação a ser analisada
conjuntamente com a entidade de tutela. Contudo, o Proponente não possui ainda um horizonte
temporal definido para a execução desta intenção.
Segundo informação do EIA, para uma maior coerência da avaliação, as construções na área sobrante
foram consideradas ao nível dos impactes cumulativos, tendo sido desenvolvida uma planta de
implantação indicativa que considera as capacidades de carga da área relativamente às construções de
acordo com aquelas que são as intenções atuais do proponente. A Planta n.º1 incluída no Anexo I dos
Anexos Técnicos do EIA identifica o Loteamento em análise bem como as intenções para a área
sobrante (apresentadas num tom mais esbatido).
Todavia, em sede de Adenda ao EIA, é esclarecido que a área designada por “Área Sobrante”
corresponde à restante área de terreno propriedade do Promotor, para a qual este tem uma intenção
de lotear mas que não integra o Projeto sujeito a AIA. Como é um projeto previsto e está na
continuidade do Projeto em apreciação, o EIA considerou-o ao nível dos impactes cumulativos, de
acordo com o referido na alínea c) do ponto V do n.º3 do Anexo II da Portaria n.º330/2001, de 2 de
abril: “c) A análise de impactes cumulativos deve considerar os impactes no ambiente que resultam do
Projeto em associação com a presença de outros projetos, existentes ou previstos, (…)”.
Como a “área sobrante” não foi incluída no Projeto sujeito a AIA por se tratar de uma intenção, para a
qual o promotor desenvolveu uma proposta de ocupação tendo em consideração a capacidade/cargas
permitidas pelo PDM em vigor mas, para a qual, não existe ainda definição temporal para a sua execução
nem Estudo Prévio, Anteprojeto ou Projeto de Execução, que são os níveis de concretização requeridos
para sujeição a AIA de Projetos, de acordo com as observações efetuadas pela Comissão de Avaliação
na reunião do dia 24 de Setembro de 2014, todas as considerações efetuadas no EIA relativamente à
área sobrante (ao nível dos impactes cumulativos), não serão apreciadas dado esta não incluir o projeto
sujeito a AIA.
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3.3. O Projeto
A área total do terreno a lotear é de 234 098,52 m², tendo sido esta a área de Projeto considerada para
efeitos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), tal como expresso na Adenda ao EIA.
O local é enquadrado pelas vias envolventes de acesso privilegiado (EN13 e IC24/A41), que permitem
uma ligação franca para Norte (IC1, A28, A3 e A4) e para Sul (A29 e A1), potenciando as atividades
existentes. Está prevista no PDM a execução de uma nova ligação no limite sudeste do loteamento (via
periférica).
A maior parte da área já se encontra ocupada por edifícios de indústria, armazenagem e serviços, com
vias de circulação interior pavimentadas, estacionamentos, áreas verdes de enquadramento e áreas de
utilização coletiva, correspondendo aos Lotes 1, 2 e 3. As empresas existentes empregam atualmente
cerca de 2000 trabalhadores, funcionando 24h por dia, todos os dias do ano.

Figura II.3 do EIA – Aspeto de um dos edifícios de armazenagem (Lote 2) e áreas verdes existentes (vista a partir da EN13).

Na planta seguinte, retirada do EIA, é apresentada a ocupação atual dos lotes com identificação dos usos
inerentes aos vários edifícios.
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Nos lotes 1 e 2 é proposta a construção de 3 edifícios novos: um edifício no Lote 1e dois edifícios no
Lote 2.
O Lote 1 é o único que inclui usos industriais, que correspondem às instalações da SIR, Sonae Indústria
de Revestimentos, SA. É constituído por um conjunto de edifícios que incluem a fábrica de produção de
aglomerados de madeira, edifícios de armazenagem, unidade de cogeração, edifícios de escritórios e
arquivo central, escritórios da Sonae Capital, Sonae Sierra e Sonae Center. Existe ainda um espaço
considerável ocupado por um conjunto de estruturas industriais desativadas da SIR, que o proponente
pretende transformar num núcleo de arqueologia industrial. Este Lote ocupa uma área total de 55.661
m², correspondendo a cerca de 24% do total do terreno. Predomina a tipologia de pisos de rés-do chão
mais um piso. É proposta a construção de um novo edifício de serviços que será construído no local
ocupado pela antiga ETAR desativada, do tipo rés-do-chão mais dez pisos e três pisos de cave
destinados a estacionamentos, existindo mais duas áreas de estacionamento à superfície.
O Lote 2, no qual se pretende construir dois edifícios de armazenagem, constitui o maior lote,
ocupando uma área total de 136.138 m², correspondendo a cerca de 58% do total do terreno. É
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ocupado por empresas da Holding Sonae MC responsáveis pela logística de distribuição do sector do
retalho, que incluem 4 edifícios dedicados principalmente à armazenagem, possuindo também
escritórios, um edifício de apoio aos motoristas, uma área de pesagem, uma área de lavagem de viaturas,
um posto de abastecimento de combustível, uma central de frio, o grupo gerador e o Posto de
Transformação (PT). A maioria dos edifícios são constituídos pelo rés-do-chão, havendo um edifício
ocupado por escritórios da tipologia rés-do-chão mais cinco pisos. Neste lote existem ainda caves em
três dos edifícios, servindo essencialmente para estacionamento, sendo o estacionamento dos pesados
efetuado à superfície. É ainda de referir a cobertura verde existente num dos edifícios de armazenagem,
com uma área de cerca de 22.000 m². É neste lote que está prevista a construção de 2 novos armazéns,
localizados numa área já impermeabilizada e pavimentada, atualmente utilizada como estacionamento, e
que manterão a tipologia dominante de rés-do-chão, de acordo com a informação constante nas plantas
do projeto.
O lote 3 corresponde às áreas verdes de enquadramento paisagístico do loteamento e a
estacionamento, ocupando uma área de 8338 m².
Segundo a Adenda ao EIA a área impermeabilizada total (traduzida na Planta n.º1 dos Anexos Técnicos
do EIA) através do índice de impermeabilização, correspondendo este ao quociente entre a soma das
áreas de implantação dos edifícios e áreas pavimentadas e a área total do terreno a lotear, corresponde
ao índice assim calculado com valor de 0,68. As áreas impermeabilizadas são 160 211,29 m2 resultantes
da soma das áreas de implantação dos edifícios (104 609,43m2) e áreas pavimentadas (55 601,89m2).
Infraestruturas
O projeto considera ainda a execução e remodelação de redes de infraestruturas (águas,
telecomunicações, etc) para dotação das novas construções, bem como as acessibilidades aos novos
edifícios.
Utilização de Energia
A energia utilizada distribui-se pelos dois lotes ocupados sendo consumida essencialmente no processo
de fabricação dos aglomerados, na iluminação, no funcionamento dos equipamentos dos escritórios e
armazéns e ainda na climatização dos edifícios. Para além da energia elétrica, há consumo de gás natural
(para o funcionamento de um sistema de cogeração em ciclo combinado com base em turbina a gás
natural) e energia térmica proveniente do processo de cogeração (que gera água quente e vapor).
Circulação e estacionamento
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No âmbito do loteamento foi efetuada a articulação com as vias envolventes, encontrando a melhor
solução para a circulação dos pesados que se faz praticamente toda pelo acesso norte. A partir da EN13
apenas circulam os pesados afectos às atividades da SIR, em número muito inferior aos afectos às
atividades de distribuição do sector do retalho. Dentro da área a circulação é feita através das vias
existentes. De acordo com as informações prestadas pelo proponente, a partir da portaria da Rua
Conselheiro Costa Aroso apenas entram viaturas pesadas afetas às atividades de distribuição, sendo que
por vezes se verifica a entrada e imediata saída de ligeiros para deixar e recolher passageiros. A
circulação entre os lotes 1 e 2 apenas é permitida a veículos de emergência. A entrada de ligeiros para o
Lote 2 é feita a partir da rotunda da EN13, através de uma rampa de acesso aos estacionamentos em
cave aí existentes. Ao nível dos estacionamentos, são previstos estacionamentos de utilização pública e
privada. O quadro seguinte, copiado do EIA, resume a situação geral dos estacionamentos:
Estacionamentos
Pesados
Ligeiros (à superfície)
Ligeiros (em cave)

N.º Lugares
190
225
2011

De referir ainda que o Grupo Sonae disponibiliza aos seus colaboradores um transporte coletivo com
duas paragens principais coincidentes com paragens do Metro do Porto: Pedras Rubras e Forum Maia.
Diariamente cerca de 50 funcionários utilizam este serviço.
Integração Paisagística
A integração paisagística proposta consistirá no reforço das áreas verdes já existentes e na execução de
áreas verdes adjacentes aos edifícios a construir. São propostos alinhamentos arbóreos que
acompanharam os arruamentos, nos locais onde o espaço o permite, enquadrando também as áreas de
estacionamento propostas. O lote de entrada (lote 3) é ocupado por uma área verde de utilização
coletiva, composta por conjuntos de oliveiras e atravessada por um percurso pedonal. O facto da
maioria da área estar já construída não permite intervenções paisagísticas muito aprofundadas, embora
esta seja uma das preocupações do proponente que progressivamente tem melhorado este aspeto
dentro da área do Loteamento. Neste ponto há ainda a referir a cobertura verde existente no Lote 2
com uma área total de cerca de 22 000 m2.
Abastecimento de água
A água utilizada nos lotes existentes tem origens diferenciadas: captação de águas pluviais numa caixa
existente na cave (piso -2) do edifício 2 do Lote 2, água subterrânea captada em dois poços existentes
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(devidamente licenciados), água da rede pública e água reutilizada em usos menos nobres (no edifício 4
de escritórios do Lote 2). As águas recolhidas nos poços e na caixa existente na cave são encaminhadas
para um tanque onde são armazenadas e a partir do qual é feito o abastecimento à indústria e aos
restantes edifícios do loteamento. A reutilização da água é conseguida através de um mecanismo de
recolha existente num dos edifícios do Lote 2 (edifício 4 da Figura II.4), cuja construção obedeceu a
requisitos de sustentabilidade ambiental elevados. O consumo de água no referido edifício é 40%
inferior a um edifício convencional com o mesmo tipo de usos, quer seja pela utilização de
equipamentos eficientes (torneiras, autoclismos de baixo fluxo), quer seja pela reutilização das águas dos
lavatórios e chuveiros nos autoclismos e urinóis ou ainda pela reutilização da água das chuvas recolhida
na cobertura e reutilizada na rega e lavagem de pavimentos.
Rede de abastecimento de água
Parte do abastecimento de água é efetuado a partir de duas derivações da conduta pública da rede de
distribuição de água existente ao longo da EN13. A partir daqui a água é conduzida através de tubagem
PEAD com 200 mm de diâmetro que distribui a água para os vários ramais existentes, constituindo uma
rede periférica envolvendo os edifícios. As ligações são efetuadas através de válvulas de seccionamento,
existindo ainda caixas de manobras que permitem a inserção do contador dos Serviços Municipalizados
para contabilização dos consumos. Esta rede abastece também a rede de incêndios, constituída por 2
marcos de incêndio e 10 bocas de incêndio tipo carretel auto-suportado, cobrindo toda a área do
loteamento.
Rede de drenagem das águas residuais
O sistema de drenagem de águas residuais é um sistema do tipo separativo, constituído por duas redes
coletoras distintas, uma destinada à drenagem de águas residuais domésticas e outra destinada à
drenagem de águas pluviais. Cada uma destas redes é constituída por uma rede periférica envolvendo os
edifícios. Dispondo as tubagens necessárias na envolvente, ficam minimizadas as futuras interferências ou
cortes nas vias de circulação pedonal e viária e garante-se simultaneamente a proximidade suficiente
para efetuar posteriormente qualquer ligação, de forma simples e extensão reduzida.
Águas residuais domésticas
A rede desenvolve-se a partir do arruamento que liga a Rua Conselheiro Costa Aroso em direção à
EN13, onde liga ao coletor existente. A rede do loteamento é constituída por tubagem de PVC, com
200 mm de diâmetro. A rede pública possui 350 mm de diâmetro, funcionando por gravidade. A

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 853 (Proc. 709355)
Projeto do Loteamento do Parque de Negócios das Empresas SONAE
janeiro de 2015

Página 13 de 116

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

inserção dos ramais é efetuado por forquilhas simples. Em todas as mudanças de direção, de inclinação,
de diâmetro e confluências estão implantadas câmaras de visita.
Águas residuais pluviais
As águas pluviais são recolhidas ao longo dos diferentes lotes, através de câmaras e ramal de ligação, e
restantes áreas tributárias, nomeadamente arruamentos e baias de estacionamento, até aos coletores e
encaminhadas na direção da EN13, sendo descarregadas no Rio Leça. A área é atravessada por uma linha
de água afluente do Rio Leça no sentido Nordeste-Sudoeste, que se encontra parcialmente entubada
(canal) e para a qual são encaminhadas parte das águas pluviais recolhidas no loteamento. De referir que
esta linha de água não possui carácter permanente apresentando-se como um talvegue de recolha de
águas de escorrência, apesar de estar cartografada em Carta Militar; as restantes são encaminhadas para
o coletor de águas residuais domésticas existente na EN13. Existe ainda um outro canal, com a direção
aproximada NNE-SSO, que entronca no primeiro e que drena as águas provenientes de uma linha de
água natural existente a Norte da A41/IC24. Nos pavimentos, de acordo com os perfis transversais dos
arruamentos, foram colocados sumidouros para recolha e condução das águas superficiais. A rede
executada é constituída por tubos e manilhas de betão hidráulico vibrado. As caixas de visita têm, nas
caixas de ramal, paredes em alvenaria hidráulica de blocos de betão, e nas restantes caixas anéis préfabricados de betão.
Na Adenda ao EIA é referido que o dimensionamento da rede de drenagem considerou, de acordo com
os elementos do Projeto, a publicação do LNEC “Estudos de Precipitação com aplicação no Projeto de
Sistemas de Drenagem Pluvial – Curvas de Intensidade/Duração/Frequência da Precipitação em
Portugal”. Neste âmbito, foram considerados os parâmetros regionais aplicáveis, para um período de
retorno de 10 anos e 15 minutos de tempo de precipitação. Com base nos resultados obtidos foram
determinados os caudais de ponta e a capacidade de vazão da rede coletora para um caudal de
dimensionamento de 3000l/s.
Assim, os impactes imediatos da impermeabilização correspondem ao aumento do escoamento
superficial. No entanto, este aumento, sendo considerado devidamente ponderado no dimensionamento
da rede de drenagem que serve a área, não implicará impactes na área resultantes deste aspeto.
Adicionalmente, a rede de drenagem permite a restituição na linha de água, das águas pluviais, que de
forma natural, pelas linhas de drenagem pré-existentes iriam aí afluir. As áreas permeáveis do
Loteamento continuam a manter a sua função de infiltração da água no solo, contribuindo para a recarga
do aquífero profundo. Parte das águas pluviais drenadas na área do loteamento são encaminhadas para a
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rede de drenagem de pluviais existentes na EN13, sendo posteriormente encaminhada para o Rio Leça.
Como impactes resultantes da drenagem deste caudal refira-se a diminuição do tempo de retenção das
águas pluviais, desde o evento de precipitação até à sua afluência à linha de água.
Destaca-se o efeito da cobertura ajardinada do edifício Maia Business Center que atenua os efeitos do
aumento do escoamento superficial permitindo a reutilização da água das chuvas por um lado, e o
retardamento da afluência das águas pluviais à linha de água, por outro, permitindo a descarga mais
gradual das águas pluviais.
Rede de fornecimento de energia elétrica
No projeto das instalações elétricas foram consideradas as seguintes instalações e equipamentos
elétricos: infraestruturas de média tensão, rede de média tensão, postos de transformação e
seccionamento público e infraestruturas de iluminação públicas. A alimentação de energia elétrica aos
diferentes lotes é efetuada em Média Tensão ou Baixa Tensão, conforme as necessidades. A distribuição
em Média Tensão é assegurada através de um posto de seccionamento e vários postos de
transformação (PT), e uma rede de cabos. A distribuição da energia em Baixa Tensão é assegurada por
um conjunto de Postos de Transformação. Os PT estão instalados em cabinas independentes destinadas
unicamente a esse fim. Têm uma área destinada à Média Tensão, com celas metálicas pré-fabricadas
compactas e espaço destinado aos Quadros Gerais de Baixa Tensão (QGBT). As canalizações de Média
Tensão são constituídas por redes subterrâneas de condutores de cobre, entubados intercalados por
caixas de visita. A rede de distribuição de Baixa Tensão é alimentada diretamente pelos QGBT. Estão
instalados tubos nas travessias dos arruamentos e em todos os locais onde é necessário proteger os
cabos. As caixas de visita são caixas de passagem das redes subterrâneas, e destinam-se a permitir o
enfiamento e desenfiamento dos cabos entubados. Estas caixas serão pré-fabricadas com uma altura útil
de 1,5 m. No que respeita à iluminação, o Projecto é dotado de instalação de iluminação pública nas vias
principais, constituída colunas metálicas com 10 m de altura equipadas com lâmpadas de vapor de sódio
de alta pressão de 150 W, distanciadas entre si cerca de 30 metros.
Rede de telecomunicações
As infraestruturas de telecomunicações são constituídas pelas redes de caixas e tubagens de distribuição
para telecomunicações. A rede de tubagem é constituída por tubos PAD 110 mm nas condutas
principais e nas derivações para as entradas dos lotes.
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Rede de gás
A rede de distribuição de gás natural, tem origem na entrada do Loteamento, junto à EN107, onde é
feita a ligação à rede existente. A tubagem é enterrada passando junto aos pontos de entrada dos dois
lotes. O extremo de cada uma das ramificações é dotado de uma caixa de visita munida de
equipamentos que permitem efetuar a purga da instalação. Todas as válvulas da rede exterior são
instaladas em caixas de visita para permitir a atuação sobre as mesmas.

Projetos Complementares
A concretização do Loteamento nas condições descritas não implicará a realização de outros projetos
considerados complementares ou subsidiários.

4. APRECIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO
A CA considera que, com base no EIA, nos elementos adicionais, nos pareceres recebidos, nos
resultados da Consulta Pública e, tendo ainda em conta a visita de reconhecimento ao local da
exploração, foi reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação ambiental do Projeto.
No seguimento do descrito no capítulo anterior, e atendendo às características e enquadramento do
Projeto, destacam-se seguidamente os principais aspetos relativos aos descritores ambientais tidos como
fundamentais.
Importa realçar, que da avaliação efetuada, foi considerado o referido no EIA e Adenda, após solicitação
de informação no âmbito da avaliação da conformidade do EIA e, também, porque o EIA foi elaborado 2
anos antes da sua receção na AAIA, tendo-se verificado que permaneciam as premissas de base que
suportaram a elaboração do EIA. Simultaneamente, verifica-se o seguinte:
- o loteamento em causa é já uma referência territorial, uma vez que constitui há dezenas de anos a
sede da empresa SONAE;
- a maior parte do Parque de Negócios das Empresas SONAE constitui uma reconversão de edifícios
industriais em edifícios de serviços, com exceção do mais recente, e dos 3 que irão ainda ser
construídos, embora qualquer deles esteja, ou venha a estar, instalado no loteamento em avaliação,
pelo que o projeto objeto de avaliação está, maioritariamente, concluído e em exploração;
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- dada a inserção territorial do PNES e o período de tempo que decorreu desde a sua instalação
inicial, constata-se que o mesmo já faz parte da silhueta daquela zona periurbana, verificando-se que
os próprios edifícios do centro da Maia se sobrepõem, em termos de expressão visual, ao conjunto
do PNES;
- do apurado no decurso da visita ao local, constata-se que o proponente implementa já um plano de
manutenção dos espaços verdes.
Assim, face ao enquadramento descrito, a responsável nomeada para avaliação do descritor Paisagem
considerou não dever ser incluído neste Parecer Final da CA, a avaliação do descritor Paisagem,
atendendo às conclusões obtidas.
Independentemente deste parecer, a Entidade Licenciadora pronuncia-se sobre o descritor, destacandose a indicação de que os novos edifícios a criar deverão apresentar, à semelhança do edifício existente,
coberturas ajardinadas. O município da Maia é um amplo promotor deste tipo de tratamento urbanístico
e paisagístico, com o qual a CA concorda.

4.1. Ordenamento do Território e Uso do Solo
Caracterização da Situação de Referência
A área de intervenção não se encontra abrangida por qualquer Área Protegida, Sitio incluído em Rede
Natura 2000, ou áreas de proteção de monumentos nacionais e de imóveis de interesse público.
A área do loteamento encontra-se delimitada por duas vias de grande tráfego: IC24/A41 a Norte e EN13
a Poente, e, de acordo com o PDM em vigor, uma nova via prevista de ligação que constituirá o limite
sudoeste e referida como Via Periférica.
O Loteamento em análise constitui uma pretensão cujo processo de licenciamento teve início no ano de
2000 com um Pedido de Informação Prévia (Processo n.º7206/00) à Câmara Municipal da Maia, sendo
seguido por um pedido de licenciamento do loteamento em 2001 (Processo n.º6784/01). A operação de
loteamento incide sobre terrenos de empresas do Grupo Sonae, nomeadamente as instalações da
indústria de produção de painéis de aglomerados de madeira da Sonae Indústria de Revestimentos (SIR),
SA, fábrica que se encontra em laboração desde a década de 60 do século passado e ainda o entreposto
de distribuição do setor de retalho para as lojas Continente da região Norte. Em 2004 foi formulado um
projeto de alteração ao loteamento a licenciar, dando resposta a algumas questões levantadas pelo
Município e pelo Instituto das Estradas de Portugal (IEP).
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Desde essa altura foram sendo introduzidas diversas alterações ao Loteamento, ocorreram várias
modificações de contexto (estrutura viária, procedimento de Revisão do PDM da Maia) e, atualmente,
pretende-se concluir o processo, promovendo a Avaliação de Impacte Ambiental, legalmente requerida.
Sobre a área inicialmente considerada, resulta agora uma área sobrante, para a qual existe a intenção de
instalação de lotes de comércio, serviços e uma unidade hoteleira que corresponde, quase na totalidade,
a um descampado onde, em 2007, foram removidos aterros para as obras do Aeroporto Francisco Sá
Carneiro. No local existe apenas um poste de alta tensão, que se prevê seja reposicionado para uma
zona exterior ao loteamento, estando esta situação a ser analisada conjuntamente com a entidade de
tutela. O Proponente não possui ainda um horizonte temporal definido para a execução desta intenção.
Para uma maior coerência da avaliação a efetuar, a execução das construções na área sobrante foi
considerada ao nível dos impactes cumulativos, tendo sido desenvolvida uma planta de implantação
indicativa que considera as capacidades de carga da área relativamente às construções de acordo com
aquelas que são as intenções atuais do proponente. A Planta n.º1 incluída no Anexo I dos Anexos
Técnicos do EIA identifica o Loteamento em análise bem como as intenções para a área sobrante
(apresentadas num tom mais esbatido).
O Loteamento já se encontra construído na sua quase totalidade, sendo que o presente procedimento
visa completar o processo de Licenciamento, de acordo com a legislação aplicável.
O Projeto de Loteamento em análise integra uma área de indústria, serviços, armazenagem e logística
que permitirá potenciar a localização estratégica destes terrenos na face de uma via importante no
acesso à cidade do Porto, na proximidade do aeroporto Francisco Sá Carneiro e com ligação às
principais vias estruturantes da Região Norte, incluindo a ligação ao sul (Lisboa) pela A1, localizada à face
da EN13.
A intervenção consiste na construção de 3 edifícios na sequência da ocupação já existente - um,
destinado a serviços, no lote 1 (sobre a antiga ETAR desativada) e 2 no lote 2 destinados a
armazenagem/indústria - e nas infraestruturas de acesso aos mesmos. O lote 3, de apoio aos anteriores,
será ocupado exclusivamente com estacionamento e área verde. O novo edifício do lote 1, conta com
três pisos em cave destinados a estacionamento subterrâneo, em complementaridade com as 2 áreas de
superfície.
São ainda de considerar a execução e remodelação de redes de infraestruturas (águas, telecomunicações,
etc) para dotação das novas construções, bem como as acessibilidades aos novos edifícios.
Não faz parte deste projeto a denominada “área sobrante”, assinalada na cartografia.
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Atualmente, a maioria da área do Projeto encontra-se ocupada por edifícios de indústria, armazenagem e
serviços, com vias de circulação interior devidamente pavimentadas, estacionamentos, áreas verdes de
enquadramento e áreas de utilização coletiva. As empresas existentes empregam atualmente cerca de
2000 trabalhadores, funcionando 24h por dia, todos os dias do ano.
O Lote 1 corresponde às instalações de várias empresas do grupo, destacando-se a Sonae Indústria de
Revestimentos, SA (SIR). O Lote 2 é ocupado por empresas da Holding Sonae MC responsáveis pela
logística de distribuição do sector do retalho no Norte do país. O Lote 3 é apenas ocupado por áreas
verdes que contribuem para o enquadramento paisagístico do Loteamento e ainda por estacionamento,
ocupando uma área de 8338 m2.
Ordenamento do Território
De acordo com o PDM da Maia em vigor (Aviso n.º2383/2009, de 26 de janeiro, retificado e alterado
pelo Aviso n.º5587/2010, de 17 de março, Aviso n.º 20052/2010, de 11 de outubro, Aviso n.º607/2012,
de 13 de janeiro, Aviso n.º4645/2012, de 27 de março, e Aviso n.º9751/2013, de 30 de julho, a área do
Loteamento integra-se nas seguintes categorias de solo urbano:
• “Áreas de Indústria e Armazenagem”;
• “Áreas Verdes de Enquadramento”.
Segundo o Regulamento do PDM em vigor as “Áreas de Indústria e Armazenagem” regem-se pelos
seguintes artigos:
Artigo 65.º - Identificação e Usos
1 – As áreas de indústria e armazenagem integram os espaços ocupados predominantemente por usos
industriais e de armazenagem, complementados por serviços, comércio, estabelecimentos hoteleiros e
equipamentos de apoio a estas atividades.
2 – Nestas áreas é privilegiada a instalação de espaços de investigação e tecnologia, designadamente
equipamentos e serviços públicos e privados destinados à investigação científica e tecnológica e que
privilegiem a formação e a divulgação de conhecimentos científicos e tecnológicos, devendo a
autarquia criar incentivos fiscais que promovam a instalação destas unidades.
3 – Nestas áreas não é permitida a habitação, salvo adstrita ao pessoal de vigilância e segurança ou a
de ocupação não permanente e incluída em empreendimentos que promovam a investigação e
formação tecnológica e desde que a superfície de pavimento não ultrapasse 10% da área bruta de
construção total do empreendimento.
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Artigo 66.º - Regime de edificabilidade
1 – Às novas construções ou à ampliação de edifícios existentes são aplicáveis as seguintes
disposições:
a) Índice volumétrico não superior a 7,0 m3/m2;
b) Índice de impermeabilização máximo de 80%;
c) Existência no interior de cada lote do espaço necessário ao movimento de cargas e descargas, bem
como ao estacionamento próprio, sem prejuízo da normal fluência de tráfego nas vias públicas;
d) Observância dos planos de vedação ou de fachada, das alturas das fachadas e do tipo de relação
com o espaço público existente nas parcelas ou lotes contíguos já ocupados nessa frente urbana, no
caso da ocupação de prédios livres em frente urbana consolidada.
2 - Excetuam-se do número anterior as seguintes situações:
a) Os estabelecimentos hoteleiros, para os quais o índice de utilização máximo é de 1,0;
b) As situações de colmatação, nas quais as novas construções ou as ampliações de edifícios
existentes respeitarão os planos de vedação ou de fachada dos edifícios contíguos e estabelecerão a
articulação volumétrica com os mesmos.
3 – Quando as unidades industriais ou de armazenagem confinarem com áreas habitacionais, é
obrigatório garantir naquelas uma faixa verde contínua de proteção, com profundidade não inferior a
20 metros, constituída por espécies arbóreas com o objetivo de minimizar os impactes visuais e
ambientais resultantes da atividade industrial.
4 – Nos espaços livres não impermeabilizados, em especial nas faixas de proteção entre edifícios com
atividades incompatíveis com a função habitacional e os limites do lote, será exigido o seu tratamento
como espaços verdes arborizados, numa faixa nunca inferior a 50 metros, sem prejuízo de se
assegurar a possibilidade de acesso à circulação de veículos de emergência.”
Constata-se o cumprimento do estipulado no Regulamento do PDM em vigor, atendendo a que o Índice
Volumétrico é <7 m3/m2, correspondendo a 5,03 m3/m2, e o Índice de impermeabilização do solo é ≤
80%, correspondendo a 68%.
No que concerne às “Áreas verdes de enquadramento”, o Regulamento do PDM dispõe o seguinte,
verificando-se a compatibilização das ações propostas:
Artigo 88.º - Identificação e Usos
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1 – As áreas verdes de enquadramento têm a função de enquadramento e proteção física, visual e
sonora das infraestruturas viárias e ferroviárias pesadas em solo urbano e de separação entre
diferentes usos do solo.
2 – Estas áreas devem ser ocupadas dominantemente por espécies florestais.
Artigo 89.º - Regime de edificabilidade
Nestas áreas o regime de edificabilidade restringe-se:
a) Às obras que tenham como objetivo a minimização dos impactes resultantes da utilização das
infraestruturas rodo e ferroviárias e das atividades que marginam, bem como das necessárias à sua
qualificação paisagística;
b) Às instalações técnicas especiais de prevenção a incêndios, de valorização energética e de
aproveitamento de recursos florestais.”
No que respeita às condicionantes, constata-se que não são abrangidas áreas de REN (Portaria n.º
183/2009, de 20 de Fevereiro, e Aviso n.º 8596/2013, de 8 de Julho), verificando-se que o presente
loteamento cumpre o disposto nas servidões impostas pelo IC24 e pela EN13, nomeadamente:
• IC24: Zona de proteção de 40 metros a contar do limite da plataforma e nunca menos de 20
metros da zona da autoestrada para edifícios;
Zona de Proteção de 70 metros a contar do limite de plataforma e nunca a menos de 50 metros da
autoestrada para instalação de carácter industrial (Dec. Lei n.º 189/2002, de 28 de Agosto);
• EN13: Zona de proteção de 15 metros a partir do limite da plataforma da estrada (Dec. Lei n.º
13/71, de 23 de Janeiro);
De igual modo são satisfeitas as disposições inerentes às servidões aeronáuticas respeitantes ao
Aeroporto Francisco Sá Carneiro, nomeadamente as impostas pelo Decreto-Regulamentar n.º 7/83, de 3
de Fevereiro referentes à Zona 6 – Superfície Cónica.
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Fig. : Carta da REN

Uso do Solo
A área do Loteamento encontra-se praticamente ocupada, na sua totalidade, pelos edifícios,
estacionamentos e arruamentos existentes. Os edifícios a construir ocuparão, no caso do Lote 2, áreas
parcialmente ocupadas com estacionamento (apenas uma área de cerca de 7000m2 não se encontra já
ocupada). No caso do Lote 1, o edifício a construir ocupará a área correspondente à antiga ETAR.

Avaliação de Impactes
Ao nível do Uso do Solo, na fase de construção do Loteamento atual, uma vez que se trata de um
empreendimento existente, apenas resultam impactes da construção dos três edifícios propostos. As
áreas para onde se propõe construção encontram-se já terraplanadas e, num dos casos, está ocupada por
uma estrutura obsoleta a demolir (ETAR). Os principais impactes sobre o solo resultam da sua
compactação e impermeabilização com as estruturas propostas não sendo afetadas áreas com aptidão
agrícola ou florestal.
Para a construção de um dos edifícios propostos, será necessário proceder à decapagem do solo para
remoção da camada superficial existente. Seguidamente será necessário proceder a escavações para
implementação das fundações do edifício a construir. Estas acções terão impactes ao nível da alteração
do perfil e características físicas do solo, reduzindo o seu potencial uso. Considera-se que o impacte será
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negativo, direto, de magnitude reduzida, considerando-se pouco significativo pelo facto de ter um
incidência localizada e a área já se encontrar bastante alterada.
Os dois outros edifícios a construir, serão edificados em áreas já ocupadas, uma correspondente à antiga
ETAR da SIR e a outra numa área pavimentada atualmente utilizada como estacionamento. Por este
motivo não se considera a existência de impactes adicionais sobre os solos destas áreas.
Em resumo, a alteração da ocupação destas áreas resultará em impactes pouco significativos sobre os
solos, uma vez que estes não reúnem condições de aptidão que lhes permitam o desenvolvimentos de
outros usos para além dos urbanos ou complementares ao uso urbano.
No que respeita ao Ordenamento do Território, constata-se que o Loteamento que se pretende
licenciar propõe 3 novos edifícios, enquadrando-se de forma adequada nos usos permitidos e parâmetros
urbanísticos aplicáveis do PDM em vigor. As construções propostas permitem colmatar a área,
considerando-se que os impactes negativos não são significativos. Assim, as propostas apresentadas
permitem colmatar a área, de acordo com os usos do PDM, o que contribui para a gestão racional do
uso do solo.
O funcionamento pleno do Loteamento poderá ter efeitos sobre o território, nomeadamente pela
manutenção da atratividade do concelho para a instalação de atividades relacionadas com as
desenvolvidas no Loteamento e indução do desenvolvimento urbano associado às atividades
industriais/empresariais. Nesta situação considera-se que o Loteamento contribuirá para a concretização
das opções de planeamento territorial pensadas para a envolvente e plasmadas no PDM em vigor,
nomeadamente para a concretização das expansões de áreas empresariais e industriais. Considera-se que
haverá impactes positivos, diretos, de magnitude moderada e significativos, dado terem uma incidência
que ultrapassa o âmbito local.
De acordo com o EIA, as infraestruturas viárias, que foram sendo desenvolvidas e que servem
diretamente o loteamento, permitem a sua articulação adequada com a envolvente, minimizando os
conflitos potenciais resultantes do tráfego gerado.
Não obstante as conclusões do EIA, considera-se relevante o descritor acessibilidades tendo em
consideração o potencial aumento de tráfego na área envolvente quando todos os edifícios de escritórios
e de armazém se encontrarem a funcionar. Atendendo ao parecer da Entidade Licenciadora, considera-se
também que esta questão fica salvaguardada pelo devido acompanhamento por parte da autarquia.

Considera-se o “Uso do solo” fator “não relevante” para a tomada de decisão.
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Fator Ambiental:
Uso do Solo
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes
negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

4.2. Recursos Hídricos
De acordo com os dados fornecidos pelo promotor, os valores anuais dos consumos contabilizados de
água são os seguintes:
Origem da água Quantidade consumida (m3/ano)
Águas pluviais e dos poços - 15 000
Rede pública - 45 000
Total - 60 000
As águas residuais do Loteamento serão encaminhadas para a rede pública de saneamento existente, que
por sua vez liga à ETAR municipal.
As águas pluviais são recolhidas ao longo dos diferentes lotes e restantes áreas tributárias,
nomeadamente arruamentos e baias de estacionamento, sendo encaminhadas para um único canal (linha
de água entubada) na direção da EN13, que aflui ao Rio Leça.
Situação de referência
Do ponto de vista da caracterização da situação de referência é importante relevar que este estudo
surge no âmbito de um pedido de licenciamento de um loteamento já edificado e em operação.
Recursos Hídricos Superficiais
Ao nível dos recursos hídricos superficiais, a área de estudo insere-se na Região Hidrográfica do
Cávado, Ave e Leça – RH2, mais precisamente na bacia hidrográfica do Rio Leça. A região onde se
insere o local em estudo apresenta um relevo marcado por declives que, de um modo geral, poderão
ser considerados suaves a moderados, onde se encontram zonas de talvegue bastante abertas, ao longo
das suas vertentes pouco acidentadas.
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A área em estudo é intercetada por duas linhas de água que se juntam afluem ao Rio Leça. Uma
desenvolve-se no sentido Nordeste-Sudoeste e encontra-se entubada, recebendo parte das águas
pluviais recolhidas no loteamento. Esta linha de água não possui carácter permanente apresentando-se
como um talvegue de recolha de águas de escorrência, apesar de estar cartografada em Carta Militar. A
outra linha de água, também entubada, desenvolve-se na direção aproximada NNE-SSO drenando as
águas provenientes de uma linha de água natural existente a Norte da A41/IC24. Estes dois segmentos
de linhas de água entubados juntam-se dentro da área do Loteamento, seguindo depois num único canal
até ao ponto de descarga, do outro lado na EN13. No interior do Loteamento, estes “canais”
desenvolvem-se sob os arruamentos, facilitando, dentro dos possíveis a acessibilidade aos mesmos.
A linha de água proveniente de norte e que se encontra entubada sob a A41 prolonga-se dentro da área
do Loteamento numa extensão de 275 m num canal construído em betão com uma secção retangular de
2 × 1,5m com direção NW-SE. A outra linha de água entra no Loteamento no seu limite nordeste e é
entubada através de um tubo de grande diâmetro (Ø1800) de betão vibrado, numa extensão de cerca
de 29m. Este tubo encontra-se com o canal anteriormente descrito através de uma caixa de ligação em
betão seguindo depois num único canal em betão com secção 2 × 2 m numa extensão de cerca de 437m
até voltar a seguir em canal natural, do outro lado da EN13.
Em toda a envolvente da área em estudo é bem patente a presença industrial, principalmente, da área
metalomecânica e alimentar. Toda a região é coberta por uma densa rede de vias de acesso com tráfego
intenso, servindo de ligação entre as diferentes povoações e de acesso aos próprios parques industriais.
A norte, com direção E-O desenvolve-se a autoestrada A-41 (IC-24), todo o limite ocidental acompanha
a nacional EN-13 que apresenta tráfego intenso. A qualidade das águas superficiais na envolvente da
área, poderá ser afetada por todo o conjunto de infraestruturas já existentes assim como pelas práticas
agrícolas ainda utilizadas na região. O estudo refere ainda que em algumas áreas o sistema de
saneamento ainda não se encontrará totalmente implementado, pelo que nessas habitações ainda se
recorrerá a fossas sépticas.
Recursos hídricos subterrâneos
Em termos hidrogeológicos, na área em estudo localiza-se na unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo
Indiferenciado. A recarga dos aquíferos faz-se por infiltração direta da precipitação e através de
influências dos cursos de água superficiais, sendo a produtividade muito baixa. Na envolvente à área em
estudo, foram identificadas várias captações de água subterrânea particulares, algumas delas já
desativadas. Duas destas captações (poços) localizam-se no interior do Loteamento.
Avaliação dos Impactes
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Os impactes sobre os recursos hídricos foram analisados face à possível afetação da rede de drenagem
superficial e da rede de fluxos hídricos subterrâneos, nomeadamente em termos de quantidade e
qualidade da água, sendo na generalidade considerados impactes ambientais negativos de baixa
significância.
Fase de Construção
Como referido anteriormente, a área em causa já se encontra ocupada por edifícios, sendo este um
processo que resulta de um pedido de licenciamento de um loteamento já edificado e em operação.
Estamos perante um a situação em que a fase de construção já se encontra quase concluída, ou seja, as
infraestruturas já estão todas construídas, com exceção de 3 edifícios novos: um edifício no Lote 1 e
dois edifícios no Lote 2.
O entubamento das linhas de água referidas na situação de referência, foi talvez o maior impacte a nível
dos recursos hídricos que decorreu durante a fase de construção. Atualmente seria inviável para o
projeto colocar estas linhas de água a céu aberto e no seu leito natural, dada a natureza das
infraestruturas já existentes no local, aceitando-se a solução já executada, visto que o “canal” afigura-se
capaz para drenagem dos caudais normais e de cheia, e desenvolve-se ao longo de uma área de fácil
acesso.
Os impactes durante a restante fase de construção serão de menor escala, quando comparados com os
que resultariam da construção do edificado já existente no loteamento. Não obstante, durante esta fase,
os principais impactes nos recursos hídricos resultam essencialmente no seguinte:
- Alteração da qualidade da água superficial em consequência da movimentação de terras, que poderão
provocar acréscimo da carga de sólidos transportados pela drenagem de águas superficiais. Este impacte
negativo considera-se pouco significativo e tem um caracter temporário, ocorrendo apenas durante a
fase de construção e em períodos de maior pluviosidade.
- Aumento da drenagem superficial em consequência da remoção da camada superficial do solo e
impermeabilização da superfície, que potenciam igualmente a diminuição da capacidade de infiltração e
consequentemente a recarga do aquífero subterrâneo. Atendendo às condições do local, este impacte
negativo de magnitude reduzida, poderá considerar-se como pouco significativo.
- Alteração da qualidade da água superficial e subterrânea em consequência de derrames acidentais de
óleos e outros hidrocarbonetos, decorrente da circulação e funcionamento de veículos e equipamentos.
Atendendo à baixa probabilidade de ocorrência e às medidas de prevenção e controlo, este impacte
negativo poderá considerar-se como pouco significativo.
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Fase de Exploração
Durante a fase de exploração, os principais impactes nos recursos hídricos resultam essencialmente no
seguinte:
- Alteração da qualidade da água superficial e subterrânea em consequência de derrames acidentais de
óleos e outros hidrocarbonetos, decorrente da circulação de veículos de transporte e equipamentos.
Atendendo à baixa probabilidade de ocorrência e às medidas de prevenção e controlo, este impacte
negativo poderá considerar-se como pouco significativo.
- Diminuição da disponibilidade de águas subterrânea por abaixamento do nível freático em
consequência do aumento da área impermeabilizada e redução da infiltração. Dado que não foram
identificados captações próximas do local, este impacte poderá considerar-se como pouco significativo.
Medidas de Minimização
O estudo prevê a implementação, durante as diferentes fases do projeto, incluindo a fase de construção,
de um conjunto de medidas de minimização dos impactes ambientais identificados, com as quais se
concorda.
Plano de Monitorização
Face aos impactes identificados, o EIA propõe um plano de monitorização para os recursos hídricos
superficiais em dois pontos PA-12 e PA-24, a implementar durante a fase de construção e nos dois
primeiros anos da fase de exploração. Atendendo à particularidade deste projeto, em que as edificações
já foram quase todas executadas, não existem razões para a implementação do programa de
monitorização durante a fase de construção, aceitando-se o programa para fase de exploração, durante
os primeiros dois anos.
Para monitorização das águas subterrâneas, é proposta a monitorização três pontos – PA11, PA18 e
PA23, a implementar durante a fase de construção e nos dois primeiros anos da fase de exploração.
Pelas razões anteriormente expostas para alteração do plano de monitorização de águas superficiais,
propõe-se que neste caso a monitorização das águas subterrâneas seja implementada apenas durante os
dois primeiros anos da fase de exploração e somente no ponto PA-18, localizado no interior do
loteamento.
Avaliação da Significância do Impacte
Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância do descritor Recursos
Hídricos na avaliação de impacte ambiental, entende-se que o mesmo deverá ser considerados como
“não relevante”.
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Fator Ambiental:
Recursos Hídricos
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes
negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
2.4) Sem significado
X
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

De modo geral, os impactes sobre os recursos hídricos ocorrem essencialmente na fase de exploração,
não sendo previsível que venham a ser significativos. Ao nível da qualidade da água, com a
implementação das medidas de minimização previstas, não é espectável a ocorrência de impactes
negativos significativos.
Neste sentido, considera-se que apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os
recursos hídricos, os mesmos são passíveis de serem minimizados, pelo que se propõe a emissão de
parecer favorável condicionado ao cumprimento das Medidas de Minimização previstas no EIA e as que
constam do presente documento.
Nos termos do definido no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, todas as utilizações dos
recursos hídricos estão sujeitas à obtenção prévia de título de utilização dos recursos hídricos a emitir
pela APA, I.P..

4.3. Ecologia
Situação de referência
Na Adenda ao EIA – Anexo II, apresentada por solicitada da CA, foi referido que a metodologia adotada
no estudo do descritor se baseou na recolha de informação bibliográfica e na realização de trabalho de
campo dentro da área do projeto e na envolvente próxima, entre Outubro 2011e Maio 2012,
complementados com nova visita ao terreno no mês de Outubro de 2014, tendo a área estudada sido
alargada à envolvente até 200 metros da área de intervenção. Refere-se que não foi possível efetuar um
estudo mais aprofundado da fauna, que implicaria uma investigação mais prolongada no campo e que a
inventariação da flora poderá estar incompleta.
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Foi esclarecido que o projeto não se insere em qualquer Área Protegida da RNAP ou da Rede Natura
2000 (SIC e ZPE) incorporadas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, definido no D.L. n.º
142/2008, de 24 de julho, ou IBA, acrescentando-se que a área classificada mais próxima, SIC Valongo
(PTCON0024), se localiza a 13 Km do projeto e a IBA a 20 Km (Barrinha de Esmoriz).
Flora, vegetação e Habitats
Relativamente ao estudo dos Habitats explicitou-se a ausência de espaços naturais ou semi-naturais
dentro do loteamento, apenas existindo áreas verdes de enquadramento.
Na área envolvente do projeto identificaram-se os biótopos áreas agrícolas (pastagem/ regadio, hortas e
pomares) e áreas florestais (corredor ripícola, floresta mista, eucaliptal, áreas degradadas/regeneração),
caracterizando-se sinteticamente estes espaços, representados cartograficamente na Planta de ocupação
do solo apresentada.
Destacou-se a existência do sobreiro, única espécie com legislação de proteção, a ocorrência pontual de
carvalho roble e de duas áreas de maior diversidade, com características ripícolas.
Foi também assinalada a ocorrência de várias espécies vegetais exóticas invasoras em diversos biótopos e
apresentado o elenco das espécies da flora identificadas, com a indicação dos biótopos de ocorrência e
estatutos de conservação.
Fauna
Foram realizados transectos para a deteção das aves e apresentadas listagens para cada grupo faunístico
das espécies potencialmente ocorrentes, com indicação dos seus estatutos de conservação (Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal- LVVP), recorrendo-se fundamentalmente à bibliografia da
especialidade.
O estudo refere que as 26 espécies de aves com ocorrência potencial na envolvente do loteamento,
utilizam em especial as áreas agrícolas, as orlas e as sebes para alimentação e refúgio, apresentando
estatuto de conservação pouco preocupante em Portugal.
Relativamente aos mamíferos a informação resume-se à lista apresentada, que integra 9 espécies, 3 das
quais constantes da Convenção de Berna, mas com estatuto de pouco preocupante em Portugal.
No que concerne à herpetofauna, o estudo referencia 3 espécies de anfíbios (listados na Diretiva
Habitats e Convenção de Berna, mas com estatuto pouco preocupante em Portugal) e 6 espécies de
répteis (todos listados na Convenção de Berna e um na Diretiva Habitats, mas com estatuto pouco
preocupante em Portugal). Esclarece que os anfíbios poderão ocorrer preferencialmente no rio Leça e
afluente, na proximidade do projeto, mas que a qualidade da água é má, podendo existir fauna piscícola
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apenas de forma aleatória. Para os répteis são apontados como habitats preferenciais os bosques abertos,
as zonas de matos e as áreas agrícolas.
Avaliação de impactes
Foram avaliados os impactes do projeto nos biótopos da área envolvente, para as fases de construção e
de funcionamento, resultantes da construção dos três edifícios projetados e do posterior pleno
funcionamento do empreendimento.
Considerou-se que na fase de construção os principais impactes, com perturbação dos biótopos na área
envolvente, resultarão das ações de demolição/decapagem e escavação do terreno e das atividades gerais
de construção dos novos edifícios, classificando-os como negativos, de magnitude reduzida e pouco
significativos.
Relativamente à fase de funcionamento, identificaram-se como principais ações de impacte negativo sobre
os biótopos na envolvente o aumento da circulação das pessoas e viaturas, do ruído e da produção de
resíduos e efluentes e o desenvolvimento das atividades logísticas, industriais e de serviços do
loteamento, classificando os impactes de negativos, diretos, de magnitude reduzida e pouco significativos.
Para esta fase foi identificado como impacte positivo, embora indireto, de magnitude reduzida e pouco
significativo, a implementação e manutenção das áreas verdes do parque de negócios, que permitirão
criar novos habitats para algumas espécies faunísticas menos seletivas e estabelecer a continuidade com
os espaços semi-naturais da área envolvente.
Na fase de desativação do empreendimento refere-se que os impactes sobre o património natural serão
positivos, por se permitir restabelecer gradualmente os ecossistemas naturais, embora se tenha em
atenção o elevado grau de incerteza desta consideração no momento atual, uma vez que não está
prevista a desativação do projeto.
Medidas de minimização
Propõem-se medidas de minimização dos impactes para as fases de construção e de funcionamento,
nomeadamente as relacionadas com a qualidade do ambiente (descritores Qualidade do Ar e Ruído),
focando-se a importância, na fase de funcionamento, das áreas verdes de enquadramento projetadas e
existentes na área de intervenção, tendo em conta o papel que desempenham na conectividade ecológica
que se deverá promover.
Refere-se ainda a intenção da Câmara Municipal de execução do Parque do Leça a poente da EN13, a
iniciar

em

2015,

com

a

colaboração

do

promotor,

que

deverá

contribuir

minimização/compensação dos impactes decorrentes do funcionamento do loteamento.
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Na Adenda é destacada a cedência ao domínio público para espaços verdes de uma área de 11.863 m²,
correspondendo a áreas adjacentes às vias circundantes do loteamento e a sua continuidade com espaços
verdes privados, que estabelecem a articulação entre os dois corredores verdes de utilização pública,
corredor do rio Leça e corredor do Ecocaminho, que fazem também a ligação aos espaços verdes
interiores do loteamento, nomeadamente à cobertura verde. Refere-se ainda que, a uma escala alargada,
o Ecocaminho estabelece a ligação/articulação entre os sistemas Parque do Leça, Ribeira do Chiolo e
Parque Sul da Maia, sendo o seu “centro de gravidade” a rotunda de articulação entre a via periférica e o
arruamento que estabelecerá a ligação desta com a EN13, adjacente à cobertura ajardinada.
Esta informação visa relevar o contributo destas áreas verdes em conexão, num território onde se
intercalam usos urbanos, áreas de caráter agrícola e pequenos maciços florestais, para a melhoria do
ambiente urbano, valorização e qualificação paisagística, aumento do conforto bioclimático, promoção da
biodiversidade e controlo das cheias no rio Leça.
Face ao exposto e, tendo em atenção as características do projeto e as condições ecológicas locais,
afigura-se não serem expectáveis alterações significativas na situação de referência, no que respeita aos
habitats e às espécies da flora e da fauna naturais ocorrentes na área de estudo, decorrentes do seu
funcionamento.
Deste modo, considera-se ser de emitir parecer favorável ao EIA, condicionado à implementação das
medidas de minimização propostas para este descritor na Adenda ao EIA - Anexo II, bem como das
referidas no descritor Paisagem do EIA e noutros descritores, aplicáveis ao mesmo e, ainda, ao
cumprimento das medidas de mitigação e recomendações expressas no parecer da entidade licenciadora.
Para efeitos de aplicação do IAP considera-se que a preponderância deste fator ambiental é “Não
Relevante”, uma vez que, quer os impactes negativos, quer os impactes positivos, são pouco significativos.
Fator Ambiental:
Ecologia
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes
negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Sim
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
X
4.4) Sem significado

4.4. Geologia e Geomorfologia
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Caracterização do Ambiente afetado pelo Projeto
Relativamente à Geomorfologia, o EIA refere que a zona em estudo se situa numa área de vale, na
margem direita do Rio Leça, sendo atravessada por uma linha de água afluente deste rio, que se
encontra entubada dentro da área do projeto. Refere ainda que a plataforma onde se desenvolve o
projeto corresponde a uma área baixa, onde as cotas vão diminuindo numa espécie de “anfiteatro” em
direção ao Rio Leça em valores que variam entre os 60 metros junto à EN 107 e cerca de 40 metros
junto à EN 13. A partir da área em estudo até ao mar (cerca de 7 km) a altitude vai diminuindo
progressivamente, caracterizando um relevo suave.
No que respeita à Geologia, o EIA menciona que as principais formações geológicas identificadas
possuem, de uma forma geral, a orientação nordeste-sudeste, orientação que também corresponde às
principais formas orográficas e às cristas quartzíticas que conduzem as massas de ar marítimo de
noroeste, condensando-as sobre a bacia do Douro. É ainda mencionado que, na área em estudo, a
geologia dominante são os migmatitos, gnaisses, micaxistos e xistos luzentes pertencentes ao Grupo do
Douro-Complexo Xisto-Grauváquico Indiferenciado. Na área adjacente ao Rio Leça referenciam-se
ainda depósitos de terraços fluviais (12-20 metros). De acordo com o EIA, com base em informação
disponibilizada pelo LNEG – Laboratório Nacional de Energia e Geologia, não são conhecidos, nem se
encontram inventariados, locais de interesse geológico de relevância nacional ou internacional na área
do Projeto.
O EIA refere que, relativamente aos recursos minerais, e após consulta de informação relevante, no
concelho da Maia estão apenas referenciadas duas ocorrências minerais de caulino e antracite, na
Freguesia de S. Pedro de Fins, encontrando-se afastadas da área em estudo. No resto do concelho
existem diversas pedreiras (estão referenciadas 106, mas apenas 36 com licença de exploração em
vigor), na maioria de granito, mas nenhuma nas freguesias de Moreira e Maia onde se situa o projeto em
questão. É ainda mencionado que, de acordo com a informação disponibilizada pelo LNEG, não há
conhecimento da existência, na zona de implantação do projeto, de recursos minerais metálicos /
energéticos suscetíveis de aproveitamento económico, nem são conhecidas áreas com potencialidade
para a sua existência.
Quanto à Tectónica e Sismicidade, o EIA refere que a zona de intervenção não é intercetada por
nenhuma falha, destacando-se a noroeste da área uma falha, com a direção predominante ENE-WSW e
que a avaliação da perigosidade e do risco sísmico resulta essencialmente do reconhecimento geológico,
nomeadamente da identificação das estruturas ativas. É também atestado que, com base no Regulamento
de Segurança para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), o qual divide o país em quatro regiões, a
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área onde se localiza o projeto apresenta sismicidade moderada a fraca, integrando-se na zona sísmica
D, a que corresponde o coeficiente de sismicidade de 0,3.
Tendo em atenção que o projeto se encontra maioritariamente implementado, e apesar da
caracterização da situação de referência, ao nível local, ser muito superficial, considera-se aceitável a
caracterização apresentada.
Caracterização e Avaliação de Impactes Ambientais
Segundo o EIA, desde o início da implantação do projeto ocorreram alterações na morfologia geral do
terreno, que foi terraplanado no intuito de obter uma plataforma aplanada para implantação dos
diversos edifícios. Nesta fase, apenas se prevê a construção de três edifícios, sendo que dois deles se
localizam em áreas já construídas (ETAR) ou pavimentadas e, por isso, alteradas.
Para a fase de construção, o EIA refere que a durante a fase de construção dos edifícios propostos as
alterações morfológicas prendem-se apenas com as volumetrias dos edifícios novos, uma vez que a
morfologia natural do terreno já sofreu alterações em momentos anteriores, caracterizando os impactes
sobre a geomorfologia local como negativos, diretos, de magnitude reduzida e insignificantes, face à
situação existente.
É também referido que será necessário proceder a escavações para implantação dos alicerces, mas dado
o facto de não terem sido identificadas estruturas geológicas de interesse relevante, os impactes sobre a
geologia local consideram-se negativos, diretos, de magnitude reduzida e pouco significativos afetando
apenas áreas já bastante alteradas e estruturas geológicas comuns na região.
De acordo com o EIA, não estão previstos impactes para a fase de exploração e não é possível estimar
os impactes que possam ocorrer na fase de desativação.
Considera-se que os impactes foram identificados e classificados adequadamente.
Medidas de Minimização
O EIA não apresenta medidas de minimização específicas para a fase de construção, pelo que, em fase de
conformidade, foi solicitada ao proponente a apresentação das eventuais medidas, no âmbito da
geotecnia, face à escavação prevista para o edifício do lote 1, e eventual necessidade de uso de
explosivos.
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O proponente, no aditamento, refere que, atendendo que o reconhecimento geotécnico efetuado
anteriormente se destina à implantação de um edifício térreo, que o edifício previsto no lote 1
contempla 3 pisos de cave, que este tipo de subsolo apresenta características muito variáveis em
profundidade e extensão e à impossibilidade, no reconhecimento efetuado, da determinação dos níveis
freáticos existentes, se considera não ser adequada a extrapolação das características determinadas para
a área do Lote 2 para o Lote 1, devendo, no âmbito do projeto de execução da escavação, e
previamente a este, ser desenvolvido um estudo / reconhecimento geotécnico que permita definir com
segurança as características do substrato existente.
Aponta como medida principal a realização de um estudo geotécnico prévio ao desenvolvimento dos
projetos e, face aos resultados do mesmo, deverão ser definidas medidas adequadas que garantam a
segurança e estabilidade geotécnica do edifício.
Assim, concorda-se com a principal medida proposta, devendo, no entanto vertida na DIA como um
elemento a entregar em fase de licenciamento.
Face ao exposto, emite-se parecer favorável referente aos fatores ambientais “Geomorfologia e
Geologia” para o projeto do “Loteamento do Parque de Negócios das Empresas SONAE”,
condicionado à apresentação, em fase de licenciamento, dos seguintes elementos:


Estudo Geotécnico, que permita definir, com segurança, as características do substrato
existente na área de implantação dos edifícios a construir;



Medidas de minimização, para a fase de construção, que se revelem necessárias, face aos
resultados do Estudo Geotécnico.

Para efeitos de aplicação do IAP, considera-se que os fatores ambientais “Geomorfologia e Geologia”
assumem um carácter “Não Relevante”, apresentando-se seguidamente a avaliação da significância dos
impactes:
Fator Ambiental:
Geomofologia e Geologia
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes
negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
2.4) Sem significado
X
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
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4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado

X

4.5. Tráfego e Acessibilidades
De acordo com a informação do EIA, no sentido de se avaliar a procura atual de tráfego na rede
rodoviária da área de estudo, foi realizada uma campanha de contagens de tráfego direcionais classificadas
nas principais intersecções. As contagens foram realizadas no dia 23 de Dezembro de 2012, dia útil (DU),
nos períodos compreendidos entre as 8h00 às 11h00 (período de ponta da manhã) e entre as 17h00 e as
20h00 (período de ponta da tarde).
A área do loteamento confina diretamente com a A41 (antigo IC24) a Norte, a Rua Conselheiro Luís de
Magalhães (antiga EN13) a Poente e a Rua Conselheiro Costa Aroso (antiga EN107) a Nascente, estando
prevista uma nova via de ligação que constituirá o limite sudoeste. Tanto a A41 como a antiga EN13 são
vias com um tráfego médio anual bastante elevado, fruto da sua importância ao nível local e regional,
quer pela ligação franca para Norte (IC1, A28, A3 e A4), quer para Sul (A29 e A1), quer ainda pela
proximidade do aeroporto Francisco Sá Carneiro e ao Porto de Leixões. A via prevista no PDM atual é
referida como Via Periférica, a qual permitirá a continuidade dos troços já existentes desta via, contudo
não há no momento previsão para a sua execução.
Os dados recolhidos confirmaram os períodos de horas de ponta estimadas, verificando-se no entanto
que para o Acesso à SONAE pela Portaria Nova (Rotunda Nascente - PS1) a hora de ponta se situa
entre as 10h00 e as 11h00. Os dados fornecidos pela SONAE permitem também verificar que os pontos
máximos ocorrem entre as 8h00 e as 12h00, mas durante o período da tarde das 12h00 às 17h00 se
mantém um volume considerável de entradas e saídas no Lote 2. De acordo com estes pressupostos
verificam-se os seguintes movimentos nas horas de ponta:
Os pontos singulares em análise, nomeadamente as rotundas na Rua Conselheiro Luís de Magalhães e na
Rua Conselheiro Costa Aroso, foram introduzidos na rede para facilitar a acessibilidade ao
empreendimento e a livre circulação do tráfego. No entanto, enquanto a rotunda na Rua Conselheiro
Luís de Magalhães possui um carácter de regulação do tráfego global, a rotunda na Rua Conselheiro
Costa Aroso constitui apenas um alargamento da via principal com possibilidade de retorno e viragem
para o empreendimento em segurança. Por este facto, e dado que todos os movimentos são com perda
de prioridade para os movimentos conflituantes, não se irá ser avaliado este ponto singular.
Os pontos singulares em análise, nomeadamente as rotundas na Rua Conselheiro Luís de Magalhães e na
Rua Conselheiro Costa Aroso, foram introduzidos na rede para facilitar a acessibilidade ao
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empreendimento e a livre circulação do tráfego. No entanto, enquanto a rotunda na Rua Conselheiro
Luís de Magalhães possui um carácter de regulação do tráfego global, a rotunda na Rua Conselheiro
Costa Aroso constitui apenas um alargamento da via principal com possibilidade de retorno e viragem
para o empreendimento em segurança. Por este facto, e dado que todos os movimentos são com perda
de prioridade para os movimentos conflituantes, o EIA informa que não irá ser avaliado este ponto
singular.
A partir da análise da tabela anterior verifica-se que as condições atuais de funcionamento da rotunda na
Rua Conselheiro Luís de Magalhães são satisfatórias, não obstante os níveis da taxa de utilização do
Tempo Médio de Atraso serem elevados sobretudo no sentido A41-EN14. De facto, tendo em conta que
esta é uma circulação prioritária e que a própria rotunda não induz um grande obstáculo, funciona antes
como regulador da velocidade de circulação.
Segundo o EIA, as estimativas de tráfego gerado pelos novos edifícios tiveram por base os usos a que
estes ficarão afetos, ponderando-se devidamente em função da atual dinâmica, sobretudo no que se
refere aos edifícios de armazenagem previstos a nascente. Desta forma, e tal como acontece atualmente,
apenas acederão pesados à zona nascente e ligeiros ao novo edifício de serviços voltado para a Rua
Conselheiro Luís de Magalhães.
O valor dos pesados foi obtido por extrapolação da capacidade atual do parque logístico, o qual aufere
um tráfego médio diário de 1048 pesados. As novas construções permitiram aumentar a carga em cerca
de 19%. No que diz respeito ao edifício de serviços assumiu-se como valor de referência a dotação
mínima legalmente exigível de estacionamento para um edifício destes. Considerou-se, por conseguinte,
que os 192 lugares de estacionamento obrigatório para os postos de trabalho criados estarão ocupados a
100% durante o dia (com entradas e saídas associadas maioritariamente às horas de ponta da manhã e da
tarde), enquanto os 58 lugares de estacionamento público estarão 50% ocupados diariamente. Para
ambas as situações foi duplicado o resultado obtido para configurar entradas e saídas.
Tendo em conta os resultados obtidos na análise efetuada no EIA e nos resultados apresentados do nível
de serviço e da capacidade de utilização dos pontos singulares da rede o EIA confirma que estas novas
construções não induzem na rede maiores problemas de circulação, sendo as soluções instaladas capazes
de absorver plenamente o tráfego a mais gerado pela construção dos edifícios, sobretudo no ramal de
entrada da SONAE na rotunda da Rua Conselheiro Luís de Magalhães e no ramal de saída da SONAE na
intersecção da Rua Conselheiro Costa Aroso.
Em conclusão, o EIA refere que dadas as características funcionais da rede viária da área em estudo, os
resultados evidenciam que os maiores fluxos rodoviários (registados nas horas de ponta da manhã e da
tarde de um dia útil) ocorrem na Rua Conselheiro Luís de Magalhães, a qual hierarquicamente se
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encontra a um nível superior da Rua Conselheiro Costa Aroso. De destacar, no entanto, que mesmo nos
períodos de ponta trata-se de fluxos de tráfego moderados para o nível de serviço das vias em causa.
Por outro lado, a análise realizada para os pontos singulares da rede que constituem acessibilidades
rodoviárias diretas ao empreendimento, permitiu estimar boas condições de desempenho em cada uma
delas, quer atuais, quer futuras.
Relativamente ao estacionamento, de acordo com o EIA, verificou-se que o número de lugares
regulamentares é superior às necessidades funcionais determinadas de um modo expedito. Mesmo não
sendo cumpridos os mínimos exigíveis ao nível do estacionamento dos pesados, não se considera
preocupante, uma vez que a estadia dos pesados no parque é muito diminuta, o que permite uma
rotatividade elevada, sem que haja pesados em situação perturbadora da circulação interna ou externa.
Resumindo, o EIA conclui que se verifica que as estimativas de tráfego gerado pelas novas construções,
bem como as necessidades de estacionamento, não são suscetíveis de gerar restrições significativas à
circulação na rede viária envolvente ao loteamento.
Da avaliação de impactes ambientais do EIA os impactes sobre o tráfego e acessibilidades resultarão, na
fase de construção, do aumento da circulação de veículos de e para a área do PNES, sendo de esperar
que predominem os veículos pesados associados ao transporte de equipamentos e materiais.
Na fase de funcionamento, os impactes do PNES são mais representativos, esperando-se que haja um
aumento resultante do funcionamento pleno do Loteamento (apos a construção dos edifícios propostos
(2 edifícios de armazenagem e 1 edifício de serviços).
Fase de Construção
Nesta fase não são conhecidos os meios que estarão afetos à construção dos três edifícios propostos,
pelo que se efetuaram estimativas com base em outros estudos semelhantes. Assim, durante a
construção dos edifícios propostos estimou-se um movimento de veículos pesados na ordem dos 4
camiões por dia (para um período de trabalho de 8 horas) a que corresponde um valor médio de 0,5
camião/hora. Convertendo os veículos contabilizados em unidades de veículos ligeiros equivalentes
(uvle), considerando que um veículo pesado equivale a dois veículos ligeiros, na fase de construção temos
um acréscimo de cerca de 1 veículo ligeiro/hora, valor considerado insignificante face ao tráfego
existente.
O EIA identifica a “Circulação de veículos afetos à obra” como impactes negativos, de magnitude nula
identificados sobre o tráfego e acessibilidades no período de construção dos três edifícios propostos.
Fase de Funcionamento
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Com base nas estimativas efetuadas, na fase de funcionamento haverá um acréscimo de tráfego para os
Lotes 1 e 2, sendo que ao Lote 1 acederão ligeiros (edifício de serviços) e ao Lote 2 acederão pesados
(armazenagem/logística). Pelas estimativas efetuadas, o acréscimo médio de tráfego ao Lote 1 será da
ordem dos 702 veículos ligeiros por dia, e ao Lote 2 será de 198 veículos pesados por dia. De acordo
com o estudo efetuado, o acréscimo nas vias circundantes é da ordem dos 2,1% na Rua Conselheiro
Costa Aroso (antiga EN107) e de 2,5% na Rua Conselheiro Luís de Magalhães (antiga EN13).
Tendo em conta os resultados obtidos na análise do nível de serviço e da capacidade de utilização dos
pontos singulares da rede (caracterização da situação de referência) confirma-se que estas novas
construções não induzem na rede maiores problemas de circulação, sendo as soluções instaladas capazes
de absorver plenamente o tráfego a mais gerado pela construção dos edifícios, sobretudo, no ramal de
entrada da SONAE na rotunda da Rua Conselheiro Luís de Magalhães e no ramal de saída da SONAE na
intersecção da Rua Conselheiro Costa Aroso. Sendo assim, considera-se que os impactes gerados pelo
acréscimo de construções serão negativos, de magnitude moderada mas pouco significativos, uma vez
que não esgotam a capacidade das vias existentes.
Relativamente aos estacionamentos, os dados demonstram que os estacionamentos previstos na área não
atingem os valores regulamentares exigidos para veículos pesados. No entanto, e atendendo a que a
estadia dos pesados no parque é muito diminuta, o que permite uma rotatividade elevada, não existem
pesados em situação perturbadora da circulação interna ou externa. Os impactes ao nível do
estacionamento consideram-se assim negativos, diretos, de reduzida magnitude e insignificantes, uma vez
que não afetam a circulação interna nem externa.
Os principais impactes das ações do Projeto sobre o tráfego e acessibilidades, fase de funcionamento, são
os correspondentes ao aumento do tráfego de ligeiros e pesados gerado pelo funcionamento pleno do
PNES, com impacte pela Interferência com o tráfego e acessibilidades na envolvente, impacte
considerado negativo, de magnitude moderada, pouco significativo e o impacte na capacidade de
estacionamento, considerado negativo de magnitude moderada, pouco significativo.
Medida de Minimização
O EIA propõe para a fase de funcionamento do PNES, garantir, dentro do possível, que o tráfego gerado
circule fora das horas de ponta identificadas para as vias envolventes, como medida de minimização para
atenuar os efeitos sobre o tráfego e acessibilidades.
Este fator ambiental não foi avaliado especificamente no âmbito da CA. Todavia, a autarquia, na qualidade
de entidade licenciadora pronunciou-se sobre esta questão.
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4.6. Socio economia
Caracterização da Situação de referência
Para a caracterização socioeconómica da área de influência do Projeto, o EIA analisou os seguintes
aspetos: população e estrutura etária, povoamento, evolução e estrutura da população ativa, estrutura da
atividade económica e atividades económicas por sector.
Em termos metodológicos e tendo em atenção as características do Projeto em análise e a sua área de
influência, procedeu-se à análise ao nível do concelho, sub-região e região. A informação utilizada teve
por base os dados estatísticos mais recentes disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística,
nomeadamente os referentes aos Censos 2001 e 2011 e Anuário Estatístico da Região Norte. Foram
ainda recolhidos dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Em termos demográficos, o concelho da Maia destaca-se no Grande Porto (GP) por ser o que
apresentou maior crescimento da sua população residente nos dois últimos períodos censitários. Em
termos de dimensão demográfica este concelho é o quinto maior dos nove que constituem o Grande
Porto Atendendo à densidade populacional, o concelho da Maia é o quarto mais denso do GP, possuindo
uma densidade superior à da Sub-região e largamente superior à média da Região Norte. Comparando as
densidades populacionais da Região com as da sub-região facilmente se constata que esta última constitui
um território densamente povoado evidenciando a dicotomia litoral/interior.
Analisando agora a estrutura etária do concelho comparativamente à dos restantes municípios do
Grande Porto e média da Região Norte, verifica-se que o concelho da Maia se destaca nos extremos ou
seja possui a maior percentagem de população na faixa mais jovem (cerca de 16,8% na faixa 0-4 anos) e a
segunda menor percentagem de população na faixa mais idosa (13,5% na faixa dos 65 anos ou mais, só
ultrapassado por Valongo que possui 13,4% de população nesta faixa).
Estes dados revelam grande dinamismo demográfico deste concelho que tem crescido acima da média da
região e sub-região, apresentando uma tendência menos pronunciada para o envelhecimento
populacional.
Analisando a tipologia de povoamento do concelho, é possível concluir que este possui um carácter
predominantemente urbano, com tecido urbano contínuo nas freguesias da cidade, e em outros pontos
do concelho como Pedrouços, Águas Santas, S. Pedro de Avioso, Moreira e Vila Nova da Telha.
Freguesias como Folgosa, S. Pedro de Fins e Gemunde com uma menor densidade de ocupação urbana.
De facto, cerca de 98,5% da população do concelho da Maia reside em locais com mais de 2000
habitantes e, destes, 82% vivem em lugares com mais de 10000 habitantes, nitidamente urbanos.
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No que respeita aos dados sobre a população ativa, os dados disponíveis reportam-se aos Censos de
2001, uma vez que ainda não estão disponíveis os valores deste indicador referentes a 2011. Assim,
verifica-se que a Maia é o concelho da sub-região do Grande Porto que possuía maior percentagem de
população ativa, o que revela uma maior força de trabalho e também o dinamismo económico do
concelho. A percentagem de população ativa do concelho da Maia é também superior ao valor da Região
Norte e do Grande Porto.
O concelho da Maia possui uma percentagem de população residente que não sabe ler nem escrever
inferior à média da região Norte mas superior à média do Grande Porto, sendo ultrapassado pelos
concelhos da Póvoa de Varzim, Espinho, Gondomar, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.
O nível de qualificação académica mais frequente, em todas as unidades territoriais analisadas é o 1º
Ciclo do Ensino Básico, sendo que o concelho da Maia possui a segunda menor percentagem de
população neste indicador, só ultrapassado pelo Porto. Nos níveis mais elevados de qualificação
académica, o concelho do Porto destaca-se sempre como o que possui maior percentagem de população
mais qualificada, sendo seguido pelo concelho da Maia e Matosinhos. A maior qualificação académica que
a população do concelho evidência contribui para a maior percentagem de população ativa e para o
maior dinamismo económico verificado.
O Loteamento emprega atualmente cerca de 2000 pessoas, sendo que 108 estão afetas à indústria dos
aglomerados de madeira e as restantes distribuem-se pelas várias empresas, predominantemente as
associadas à distribuição e logística da área do retalho.
De acordo com os dados apresentados, o concelho da Maia é o sector terciário o que assume um maior
peso, principalmente na vertente económica. O sector primário é o menos representativo, afastando-se
dos valores um pouco mais elevados da Região Norte.
Pela análise dos gráficos apresentados no EIA verifica-se que não há grande diferenciação ao nível do
tecido empresarial da Maia e da sub-região do Grande Porto. A maior percentagem das empresas opera
no ramo do “Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de
uso pessoal e doméstico”(24% no Grande Porto e 22 % na Maia) evidenciando a terciarização patente, de
um modo geral, ao nível nacional. O segundo ramo de atividade mais representativo é “Outras atividades
e serviços” seguindo-se as “Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares”.
Da análise dos dados verifica-se ainda que no concelho da Maia, são as “indústrias transformadoras” que
mais pessoal afeta, seguidas do “comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis,
motociclos e bens de uso pessoal e doméstico”. A mesma tendência verifica-se na Região Norte, sendo
que neste caso o peso das indústrias transformadoras como empregadoras é mais elevado. Se
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analisarmos os dados relativamente aos grandes sectores económicos, verifica-se que cerca de 75% do
pessoal ao serviço das empresas, no concelho da Maia, está afeto a empresas do sector terciário.
Na área do projeto em causa, localiza-se toda a unidade logística de distribuição das lojas Sonae, da
Região Norte.
No concelho da Maia, as indústrias transformadoras em maior número são as afetas à fabricação de
produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos, seguidas da indústria de vestuário.
A indústria existente na área enquadra-se na indústria da madeira e suas obras, que representa apenas
4,1% da totalidade das empresas do concelho.
Segundo o EIA para os trabalhos de construção dos edifícios propostos, estimou-se a necessidade de 20
trabalhadores entre engenheiros, topógrafos, manobradores, soldadores, pedreiro se serventes.
Atualmente, as empresas a funcionar dentro da área do Loteamento empregam cerca de 2000 pessoas.
De acordo com o proponente, não há previsões para o número de funcionários que serão necessários
para as novas áreas propostas.
Avaliação de Impactes Ambientais
Os principais impactes sobre a sócioeconomia far-se-ão sentir pelo aumento de postos de trabalho
afetos à construção dos edifícios propostos e, posteriormente, no funcionamento geral do Loteamento.
Estes impactes assumirão uma importância acrescida se atendermos ao atual contexto de crise
generalizada e, particularmente, no sector da construção civil.
Fase de Construção
Durante a construção dos edifícios propostos poderá haver um ligeiro aumento do tráfego rodoviário na
área envolvente ao Loteamento, particularmente no início da manhã e ao fim da tarde, coincidindo com o
início e o fim dos trabalhos. Este tráfego deverá ser constituído essencialmente por veículos pesados
afetos ao transporte de materiais, equipamentos e pessoal.
Este aumento de tráfego poderá contribuir para um aumento da perturbação das populações mais
próximas, nomeadamente os residentes no lugar de Outeiro a Nordeste da área, devido ao aumento do
ruído, das emissões de poluentes atmosféricos e da diminuição da segurança rodoviária. Apesar de
negativos e diretos consideram-se que estes impactes têm magnitude reduzida sendo pouco significativos
face à perturbação já existente (de referir que a média de entrada de viaturas pesadas com destino no
Lote 2 é de cerca de 500). Adicionalmente, a sua significância é minimizada pelo facto destes impactes
terem uma incidência local e serem temporários.
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O aumento do tráfego de veículos pesados, nesta fase, contribuirá ainda para acelerar o processo de
degradação dos pavimentos das vias e estruturas edificadas existentes na envolvente às vias mais
utilizadas. Apesar de se considerar que constitui um impacte negativo e direto considera-se que o mesmo
tem magnitude reduzida, e sendo temporário e local classifica-se como insignificante face à utilização atual
que as mesmas vias estão sujeitas.
A construção dos edifícios propostos permitirá a criação temporária de cerca de 20 postos de trabalho,
facto que terá impactes positivos, diretos, de magnitude moderada, mas que se consideram pouco
significativos dado o seu carácter temporário.
Considera-se que o aumento da necessidade de materiais, bens e serviços, bem como a deslocação
temporária, de recursos humanos para a área do Projeto provocará uma ligeira melhoria das condições
socioeconómicas locais, por dinamização do comércio e restauração local. Considera-se este impacte
positivo, direto, de magnitude reduzida e pouco significativo dado ter um carácter temporário e local.
Fase de Funcionamento
Durante o funcionamento em pleno do Loteamento, os impactes resultam essencialmente do elevado
número de postos de trabalho existentes e do tráfego gerado, particularmente de veículos pesados. As
construções propostas poderão levar a um aumento dos postos de trabalho na área do Loteamento,
embora nesta fase o Proponente não consiga estimar quantitativamente este aspeto.
Assim, a construção de uma nova área de serviços com cerca de 10030 m2 de área de construção
permitirá a admissão de mão-de-obra qualificada. Igualmente, o aumento da área afeta à armazenagem e
logística poderá permitir um aumento das atividades de distribuição, e consequente aumento dos postos
de trabalho existentes. Embora o proponente não possua estimativas para o número de lugares
potencialmente criados, considera-se que os impactes resultantes do funcionamento pleno do PNES são
já positivos, diretos, de magnitude elevada podendo considerar-se muito significativos pois constituem
postos de trabalho permanentes. A sua significância poderá ser reforçada em função do número de
postos de trabalho criados nos edifícios propostos. O desenvolvimento pleno da área do Loteamento
poderá ter efeitos sinérgicos ao nível da economia regional uma vez que as empresas existentes possuem
relações comerciais com um vasto leque de outras empresas, pelo que a aumentarem as suas atividades
incrementarão as atividades dos seus parceiros. Assim, o EIA considera que os impactes serão positivos,
indiretos, de magnitude moderada considerando-se significativos pois possuem um âmbito de incidência
que poderá ser regional.
Impactes Cumulativos
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Considera-se que poderão ocorrer impactes cumulativos positivos decorrentes da criação de sinergias
entre o Loteamento a desenvolver na Área Sobrante e o PNES, das quais deverão resultar novos postos
de trabalho.
Considerando que o funcionamento conjunto do PNES e do Loteamento proposto trará um aumento de
tráfego, poderá ocorrer um aumento dos níveis sonoros e emissões atmosféricas na envolvente às vias
afetadas. Assim, prevê-se que possam ocorrer impactes cumulativos negativos ao nível da qualidade de
vida das populações mais próximas, mas que não se consideram significativos tendo em conta a situação
atual e as análises efetuadas ao nível da qualidade do ar e ruído.

Medidas de minimização
O EIA refere que deverá ser elaborado um Plano de Gestão Ambiental (PGA) das obras a executar que
permita verificar e acompanhar a implementação das medidas de minimização recomendadas e adaptá-las
ou introduzir outras medidas, se necessário, assim como identificar impactes não previstos e acções
suscetíveis de induzir impactes ou acidentes. Este PGA deverá ser constituído pelo planeamento da
execução de todos os elementos da obra e identificação e pormenorização das medidas de minimização a
implementar na fase de execução das obras e respetiva integração na área envolvente.
O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de adjudicação da empreitada ou
deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do inicio da execução da obra, desde que previamente sujeito
à aprovação do dono da obra. As cláusulas técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o
empreiteiro e o dono da obra a executar todas as medidas de minimização identificadas de acordo com o
planeamento previsto.
Antes do início da execução dos trabalhos previstos, recomenda-se a realização de acções de formação e
sensibilização ambiental junto dos trabalhadores e encarregados da obra, de modo a que possam tomar
conhecimento das ações suscetíveis de causar impactes ambientais e das medidas de minimização a
implementar, devendo receber instruções sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em
obra (sensibilização ambiental).
Os colaboradores envolvidos nos processos de gestão e exploração do Loteamento do PNES devem ser
sensibilizados e informados sobre a gestão ambiental do espaço e dos procedimentos que devem adotar
para diminuir os impactes sobre o meio ambiente e a população envolvente.
O EIA recomenda ainda que seja promovida a formação e qualificação de mão-de-obra regional,
constituindo uma mais-valia educacional e profissional para a região.
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Das medidas de minimização para os impactes identificados no EIA e Aditamento, devem ser
consideradas as que a seguir se indicam.
Na fase de construção devem ser adotadas as seguintes medidas de minimização:
- Deve ser favorecida, se possível, a utilização de mão-de-obra e de prestações de serviço locais.
- Durante o desenvolvimento das obras deverá ser criado um mecanismo expedito que permita o
esclarecimento de dúvidas e o atendimento de eventuais reclamações das populações.
- 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.
Fase de Exploração
- O proponente deverá desenvolver esforços no sentido de criar condições para incentivar a procura
de transporte coletivo disponibilizado pelo Proponente para utilização dos colaboradores do PNES,
uma vez que apenas é utilizado por cerca de 50 funcionários. Deverá ser averiguada a necessidade de
ajustar horários e trajetos.
- Se possível deverá recorrer-se a mão-de-obra regional promovendo a sua formação gradual.
- Sempre que possível recorrer a prestadores de serviço e atividades complementares locais.
- Favorecer a promoção e comercialização de produtos regionais e atividades locais.
Acresce referir que se considera positiva a proposta da autarquia de promoção das coberturas verdes
nos novos edifícios.
Avaliação da significância do impacte global
Atendendo ao facto de se tratar da instalação de uma atividade económica, considera-se este fator
“relevante”.
Fator Ambiental:
Sócioeconomia
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes
negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Sim
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
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4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado

X

Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer favorável ao projeto, condicionado ao cumprimento
das medidas de minimização propostas bem como do Plano de Gestão Ambiental (PGA) da fase de obra
a de modo a ser possível verificar e acompanhar a implementação das medidas de minimização para os
impactes identificados.

4.7. Resíduos
Caracterização da Situação de referência
O Loteamento propõe 3 lotes (Lotes 1, 2 e 3), ocupados na sua maioria por construções existentes,
sendo apenas propostos 3 edifícios novos: um edifício no Lote 1 e dois edifícios no Lote 2.
O Lote 1 corresponde às instalações de várias empresas do grupo, destacando-se a Sonae Indústria de
Revestimentos, SA (SIR) sendo constituído por um conjunto de edifícios que incluem a fábrica de
produção de aglomerados de madeira, edifícios de armazenagem, unidade de cogeração, edifícios de
escritórios e arquivo central, escritórios da Sonae Capital, Sonae Sierra e Sonae Center.
O Lote 2 é ocupado por empresas da Holding Sonae MC responsáveis pela logística de distribuição do
sector do retalho no Norte do país.
O Lote 3 é ocupado apenas por áreas verdes que contribuem para o enquadramento paisagístico do
Loteamento e ainda por estacionamento.
Na situação atual, os resíduos produzidos dentro do Loteamento são geridos por operadores
devidamente licenciados para o efeito. As principais quantidades resultam da atividade da SIR (Lote 1) e
do centro de logística e distribuição da área de retalho (Lote 2).
Os resíduos produzidos nos novos edifícios propostos terão que ter o destino e tratamento adequado à
sua tipologia.
Os RSU produzidos poderão ser colocados em diferentes contentores, separados segundo as suas
tipologias. Os resíduos resultantes da recolha indiferenciada são encaminhados para a Central de
Valorização Energética da Lipor, localizada em Moreira da Maia.
Uma vez que o presente loteamento já se encontra a funcionar é possível apresentar, com detalhe, a
produção de resíduos resultantes do funcionamento das principais empresas atualmente existentes, pela
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Sonae Indústria de Revestimentos, SA e pela atividade da distribuição das Lojas Continente, com a
indicação do código LER, quantidade produzida, condições de acondicionamento e a operação de
valorização/eliminação e a quantidade enviada por operação.

Identificação e avaliação dos impactes
Durante a fase de construção a produção de resíduos, resultará essencialmente da construção das
infraestruturas e edifícios propostos no loteamento (Lotes 1 e 2), das atividades de limpeza do terreno
(alguma vegetação rasteira existente) e inertes resultantes das escavações necessárias à implantação das
infraestruturas.
A construção dos três edifícios previstos no loteamento, ainda não é conhecida a localização nem a
organização do estaleiro de apoio às obras a realizar, de qualquer forma é de prevê-se que o mesmo
contenha um parque de resíduos, que deverá ter uma parte coberta de modo a acondicionar, de forma
adequada, os resíduos produzidos na fase de construção. Durante a construção dos edifícios serão
produzidos resíduos associados aos processos construtivos e de demolição, nomeadamente restos de
materiais, embalagens dos materiais entre outros. Uma vez que as áreas a construir são pouco
significativas quando comparadas com a totalidade do Loteamento (apenas 5,5% de área de implantação
face ao total do terreno) considera-se que os impactes resultantes do aumento da produção de resíduos,
nesta fase, particularmente de resíduos de construção e demolição, serão negativos, diretos, de reduzida
magnitude considerando-se pouco significativos desde que tratados e geridos por operadores
devidamente licenciados par ao efeito.
Na fase de funcionamento, e atendendo que se mantêm as tipologias de atividades atualmente existentes,
poderá haver um aumento na produção de resíduos associado ao aumento das áreas afetas às diferentes
atividades, nomeadamente áreas de armazenagem no Lote 2 (aumento de área de construção de cerca de
17%) e áreas de serviços no Lote 1 (aumento da área de construção de cerca de 33%). Os resíduos
gerados serão de diferentes tipologias, nomeadamente resíduos sólidos urbanos ou equiparados, resíduos
das atividades de manutenção dos espaços verdes e resíduos industriais resultantes das atividades da SIR.
Apesar deste aumento das áreas afetas as atividades de armazenagem e serviços os impactes previstos
consideram-se negativos, diretos, de magnitude reduzida e pouco significativos, uma vez que não deverão
por em causa a capacidade das infraestruturas de recolha e tratamento dos mesmos.
Na eventualidade de uma futura desativação do empreendimento, situação que não está prevista pelo
Proponente, deverão ser gerados vários tipos de resíduos, principalmente resíduos de construção e
demolição. Nesta situação, as atividades deverão ser programadas de forma a remover seletivamente
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todos os materiais, encaminhando-os para os destinos adequados privilegiando sempre a sua reutilização
e reciclagem.

Medidas de Mitigação
Na fase de construção na gestão de resíduos são propostas as seguintes medidas:
• A gestão de resíduos deve ser orientada por um Plano de Gestão de Resíduos (PGR), 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 existir um dossier “Resíduos” presente na zona administrativa do estaleiro que possua o
Plano de Gestão de Resíduos e toda a documentação associada, designadamente o registo atualizado
das quantidades de resíduos gerados, respetivos destinos finais, com base nas guias de transporte de
resíduos, certificados de receção e documentação associada aos operadores; Deverá ser assegurado o
correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia,
devendo ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames;
• 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 o mesmo destino final que o material contaminante;
• 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;
• Antes da demolição das estruturas edificadas existentes (antiga ETAR e pavimentos) é fundamental
proceder ao desmonte dos diferentes materiais que as constituem, de modo a facilitar a valorização e
deposição final dos resíduos resultantes. Devem ser removidas todas as estruturas em madeira,
metais, vidros, e infraestruturas internas (rede de água e cabos elétricos, entre outros). Sempre que
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possível deverá ser promovida a triagem dos materiais, sendo os resíduos geridos por operadores
licenciados para o efeito de acordo com a tipologia, privilegiando-se a sua valorização;
• Nos trabalhos de decapagem dos solos, deve avaliar-se a sua potencial contaminação pelas
atividades desenvolvidas no local. Caso seja detetada a degradação da qualidade do solo, deve ser
tratado como resíduo por operador devidamente licenciado para o efeito. Os solos com boa
qualidade devem ser conservados e reutilizados nos arranjos de espaços exteriores. Os solos
excedentários, caso existam, devem ser utilizados noutros locais. As operações de armazenamentos e
transporte do solo devem evitar a sua degradação, garantindo a conservação das características
naturais;
• 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, 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 que possível, triados e valorizados,
incluindo os resíduos equiparados a urbanos que poderão ser tratados nos sistemas municipais de
gestão de resíduos, desde que a sua produção não seja muito elevada (superior a 1100L/dia). Para este
efeito deverão 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.
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Na fase de exploração, as medidas a propostas são:
• Durante a fase de funcionamento do Loteamento os resíduos domésticos e equiparados deverão
ser recolhidos seletivamente nos contentores aí colocados para o efeito;
• Todas as empresas do Loteamento deverão monitorizar os resíduos produzidos com vista à sua
redução gradual e promoção da sua valorização adequada, privilegiar-se as opções de valorização de
resíduos em detrimento de opções de eliminação;
• Todos os resíduos industriais deverão ser mantidos bem acondicionados nos respetivos
contentores;
• A biomassa vegetal e outros resíduos biodegradáveis resultantes manutenção das áreas verdes
devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua
compostagem.
Para a fase de desativação, caso ocorra, propõe-se as seguintes medidas:
• Esta fase deverá ser orientada por um plano de desativação que hierarquize as ações a
desenvolver;
• Deverão remover-se todos os materiais/equipamentos passíveis de reutilização;
• Os materiais que não possam ser reutilizadas deverão ser triados com vista à sua valorização,
privilegiando-se a reciclagem;
• Deverão aplicar-se, nesta fase, as orientações referidas para a fase de construção, uma vez que os
resíduos a produzir serão essencialmente de demolição e construção.

Plano de Monitorização
Para a fase de construção:
Objetivos
O plano de monitorização de resíduos na fase de construção pretende verificar e otimizar a gestão
de resíduos de construção e demolição gerados durante a construção dos edifícios previstos no
Loteamento do PNES, garantindo o prosseguimento dos princípios da autossuficiência, da
prevenção e redução, da hierarquia das operações de gestão de resíduos, da responsabilidade do
cidadão, da regulação da gestão de resíduos e da equivalência, previstos no Decreto-Lei
n.º178/2006, de 5 de Setembro.
Responsabilidades
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A execução deste plano é da responsabilidade Empreiteiro Geral, através do técnico de ambiente
responsável pelo acompanhamento ambiental da obra após aprovação prévia do Dono da Obra.
Parâmetros
Os parâmetros a monitorizar são as quantidades e tipologias de resíduos gerados, a forma de
acondicionamento dos mesmos, o transporte e destino final dos resíduos gerados.
Metodologias
A metodologia de monitorização passa pelo registo, em formulário próprio dos resíduos gerados e
pela recolha da documentação associada à sua gestão: guias de transporte e certificados de
receção, bem como as cópias das licenças dos operadores. Os dados recolhidos serão tratados de
modo a percecionar a evolução.
Periodicidade
Mensal
Metas
- Reduzir a quantidade de resíduos gerados na construção dos edifícios previstos no PNES.
- Reduzir a quantidade de resíduos perigosos gerados na construção dos edifícios previstos no
PNES.
- Reduzir a quantidade de resíduos encaminhados para operações de eliminação/aumentar a
quantidade de resíduos encaminhados para valorização.

Para a fase de exploração:
Objetivos
O objetivo do Plano de Monitorização de resíduos na fase de funcionamento é o controlo das
tipologias e quantidades de resíduos produzidos no PNES, bem como das operações associadas à
sua gestão com vista à prossecução dos princípios gerais da gestão de resíduos, contemplados no
respetivo regime jurídico.
Responsabilidades
A responsabilidade da monitorização é do Responsável de Ambiente de cada uma das empresas
que constituem o PNES.
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No caso da Logística, dado tratar-se de uma empresa certificada pela Norma ISO 14001:2004 –
Sistemas de Gestão Ambiental, o responsável é o constante no respetivo Manual de Gestão e o
Plano de monitorização de resíduos consta do Plano de Gestão Ambiental.
Parâmetros
Os parâmetros a monitorizar são as quantidades e tipologias de resíduos gerados, a forma de
acondicionamento dos mesmos, o transporte e destino final dos resíduos gerados bem como os
custos e receitas associados às operações.
Metodologias
As metodologias consistem no registo sistemático dos resíduos produzidos e adoção de ações
com vista à sua redução/gestão mais adequada com vista à otimização dos processos, diminuição
dos impactes ambientais e económicos da gestão de resíduos.
Será ainda efetuada a recolha da documentação associada à sua gestão: guias de transporte e
certificados de receção, bem como as cópias das licenças dos operadores. Os dados recolhidos
serão tratados de modo a percecionar a evolução.
Periodicidade
Mensal
Metas
- Redução das quantidades de resíduos produzidos;
- Redução das quantidades de resíduos perigosos produzidos;
- Redução da quantidade de resíduos encaminhados para eliminação;
- Aumento da quantidade de resíduos encaminhados para valorização.

Para a fase de desativação:
Objetivos
O plano de monitorização de resíduos na fase de desativação pretende verificar e otimizar a gestão
de resíduos de construção e demolição (partindo do principio que o PNES será desmantelado)
gerados durante a desativação do PNES, garantindo o prosseguimento dos princípios da
autossuficiência, da prevenção e redução, da hierarquia das operações de gestão de resíduos, da
responsabilidade do cidadão, da regulação da gestão de resíduos e da equivalência, previstos no
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Decreto-Lei n.º178/2006, de 5 de Setembro, ou outros objetivos que constem da legislação que
eventualmente vigorar aquando da desativação.
O Plano de Monitorização desta fase, caso a mesma venha a ocorrer, deverá ser revisto e
atualizado em função do contexto legislativo e de enquadramento que se verificar na altura em que
ocorrer a referida desativação.
Responsabilidades
A responsabilidade é do Empreiteiro Geral encarregado da desativação, através do técnico de
ambiente e após aprovação prévia do Dono da Obra.
Parâmetros
Os parâmetros a monitorizar são as quantidades e tipologias de resíduos gerados, a forma de
acondicionamento dos mesmos, o transporte e destino final dos resíduos gerados.
Metodologias
As metodologias de monitorização passam pelo registo, em formulário próprio dos resíduos
gerados e pela recolha da documentação associada à sua gestão: guias de transporte e certificados
de receção, bem como as cópias das licenças dos operadores. Os dados recolhidos poderão ser
tratados de modo a percecionar a evolução.
Periodicidade
Mensal
Metas
- Redução das quantidades de resíduos produzidos;
- Redução das quantidades de resíduos perigosos produzidos;
- Redução da quantidade de resíduos encaminhados para eliminação;
- Aumento da quantidade de resíduos encaminhados para valorização.
Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância do descritor na avaliação de
impacte ambiental, entende-se que o mesmo deverá ser considerado como “Relevante”.
Fator Ambiental:
Resíduos
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes
negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
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2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

Face ao exposto, considera-se que o descritor “Resíduos” merece parecer favorável.
4.8. Ruído
Caracterização da Situação de referência
O PNES é delimitado a poente pela EN13, a norte pela autoestrada A41, sendo que a principal via de
acesso de veículos pesados de mercadorias aos armazéns do PNES é feita a nascente pela EN107 que
liga a norte com a EN13 e a nascente com o centro da Maia. A sul do loteamento encontram-se
terrenos destinados a indústria, sem ocupação sensível (habitacional, escolas, etc.).
As vias de tráfego rodoviário a norte e poente apresentam volumes de tráfego médio diário anual
(TMDA) superior a 26000 veículos, sendo por isso as principais fontes de ruído apercebidas no local, é
ainda percetível o ruído de tráfego aéreo no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em especial nos
períodos de entardecer e noturno.
Os recetores sensíveis identificados na periferia do PNES são habitações do tipo moradia com um ou
dois pisos e estão localizados a nascente na Rua de Godim e Rua de Recamunde.
O ambiente acústico no local foi caracterizado através de medições dos níveis sonoros in situ, realizadas
entre Novembro de 2011 e Abril de 2012, durante os períodos de referência diurno, entardecer e
noturno, por amostragens de duração adequada e em condições consideradas representativas da
atividade local.
Na situação atual ficando numa zona que não foi classificada, para efeitos de verificação dos limites de
exposição, consideramos que podem ser equiparadas às restantes habitações da Rua de Godim e de
Recamunde, que estão numa zona classificada como Zona mista.
Pela análise dos mapas de ruído da situação atual (MR01 e MR02) referentes aos indicadores Lden e Ln,
constatamos que o ambiente acústico na fachada poente das habitações mais expostas na Rua de Godim
(local D) são de Lden ≈ 61 dB(A) e Ln ≈ 54 dB(A), e na habitação isolada mais a Sul (local A) Lden ≈ 54
dB(A) e Ln ≈ 46 dB(A) pelo que cumprem os limites regulamentares fixados no Regulamento Geral do
Ruído para uma zona mista, Lden ≤ 65 dB(A) e de Ln ≤ 55 dB(A).
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Pelos cálculos apresentados também é cumprido o critério de incomodidade, nos 3 períodos nos
recetores sensíveis situados nos pontos A e D, na fachada mais exposta no exterior da habitação.
Identificação e avaliação dos impactes
Foram avaliados os impactes no ambiente acústico decorrente da futura exploração do PNES, em
termos previsionais, comparando os níveis sonoros resultantes do funcionamento do empreendimento
com a ampliação prevista, com os níveis sonoros apercebidos na situação atual.
O EIA desenvolvido conclui que a exploração dos novos edifícios do PNES da Maia irá provocar
impactes de magnitudes reduzidas (inferior a 1dB(A)) nos recetores sensíveis mais expostos. Na fase de
construção, apesar de não se conhecerem em detalhe a localização dos estaleiros, o cronograma e tipo
de equipamentos utilizados, é de prever que os impactes no ambiente sonoro terão magnitudes
reduzidas dadas a distância da obra relativamente aos recetores sensíveis e os níveis sonoros atuais
elevados devido ao tráfego rodoviário e da área industrial, em particular da cogeração.
Os impactes acústicos provocados por um empreendimento deste género são normalmente negativos,
diretos e permanentes, e em geral são reversíveis visto que podem ser minimizados através de soluções
adequadas.
A magnitude dos impactes acústicos é classificada tendo em conta a variação dos níveis sonoros
relativamente aos valores correspondentes à “Alternativa Zero / situação atual”.
A fase de construção de 3 edifícios no loteamento engloba atividades de demolição, de terraplanagem,
obras de construção civil que incluem a circulação de máquinas e de viaturas pesadas e operação de
outros equipamentos ruidosos. Os impactes previstos sejam negativos decorrentes da construção do
empreendimento nos recetores sensíveis devem ter magnitudes reduzidas. A “fase de construção” terá
duração limitada e uma área de influência restrita, 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.
Para a fase de Exploração simularam-se as condições acústicas resultantes da exploração do PNES, com
recurso a programa de cálculo específico, considerando o funcionamento a construção dos 3 edifícios e
o acréscimo correspondente do volume de tráfego rodoviário gerado, causará impactes acústicos
negativos, indiretos (devido ao tráfego gerado pelo empreendimento), e de magnitudes reduzidas, nas
habitações mais expostas (uma vez que se esperam acréscimos inferiores a +1dB(A) para os níveis
sonoros nos 3 períodos de referência nas fachadas mais expostas ao ruído gerado, e que estes impactes
serão pouco significativos, embora os impactes acústicos negativos provocados nesta fase tenham
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carácter permanente, serão localizados e reversíveis, já que podem ser minimizados através de soluções
adequadas.
A fase de Desativação está associada a um elevado grau de incerteza, uma vez que se desconhece o
horizonte temporal bem como o contexto em que a mesma poderá ocorrer. De facto, poder-se-á
especular sobre a desativação total do Loteamento, com o desmantelamento das estruturas construídas
e recuperação ambiental e paisagística da área, ou pela desativação gradual ou total das empresas
existentes e substituição por outras atividades de natureza industrial/empresarial (uma vez que é este o
uso previsto no PDM) ou ainda pela cessação pura e simples das atividades. Neste cenário, não é
possível estimar com o mínimo rigor os impactes que poderão ocorrer nesta fase, uma vez que as
diversas hipóteses enumeradas poderão constituir impactes muito diversos e até antagónicos ao nível do
ambiente sonoro.
Medidas de Mitigação
Para fase de construção dos três edifícios previstos, deverá efetuar-se a programação adequada dos
trabalhos e identificar as fases com maior emissão de ruído por forma a poder atuar com medidas de
minimização da produção ou transmissão do ruído, as medidas propostas são as seguintes:
• 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 poente, 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;
• Deverá ser garantida a manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra,
de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização da emissão de
ruído;
• Nos locais atravessados pelos veículos afetos às obras, e junto a zonas residenciais, deve limitar-se a
utilização de sinais sonoros com vista à minimização da perturbação da população;
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• Durante a travessia das zonas habitadas deverão ser adotadas velocidades moderadas de forma a
reduzir a emissão de ruído;
• Após cumprimento dos aspetos mencionados pode verificar-se a necessidade de implementar
medidas adicionais de redução do ruído:
- Para fontes fixas e áreas do estaleiro, normalmente confinados a um determinado espaço, será de
equacionar a colocação de tapumes.
- As fontes fixas ou pequenas áreas onde decorram atividades ruidosas, poderão ser encapsuladas
com a precaução de permitir a ventilação do espaço, ou arrefecimento de motores caso se trate de
um equipamento, se necessário.
- Em termos de fontes móveis, como sejam máquinas que se movimentam na área da obra,
inviabilizando o seu encapsulamento, as medidas de minimização só poderão passar pela distribuição
adequada e desfasamento destas atividades ao longo do dia de forma a reduzir possíveis impactes.
- Caso necessário, poderá estabelecer-se diálogo com os moradores ou associações de moradores
no sentido de os informar da evolução da obra e de verificar as suas opiniões, sugestões e/ou
reclamações.
Na fase de exploração a maior parte dos recetores sensíveis situa-se a poente do PNES, e os níveis
sonoros máximos admissíveis de Lden ≤ 65 dB(A) e de Ln ≤ 55 dB(A) nas fachadas expostas ao ruído do
PNES não deverão ser excedidos, pelo que não se prevê a necessidade de adotar medidas de
minimização do ruído, no entanto propõe-se o seguinte:
• Existem barreiras acústicas no troço da A41 que foram dimensionadas para proteger as habitações a
Norte ao longo do seu traçado na zona de influência do projeto;
• 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 Parque de Negócios, e o conforto e
comodidade dos clientes e dos trabalhadores desses edifícios;
• 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 devidas para as características
tonais e impulsivas do ruído e o tempo de duração desse ruído.
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Na fase de desativação serão aplicado o conjunto de medidas acima referido para a fase de
construção, dadas as características idênticas dos trabalhos de construção civil a realizar, as quais
contudo deverão ser adaptadas à legislação que vigore nessa época.
Plano de Monitorização
A monitorização do ruído visa acompanhar a evolução do ambiente acústico nas fases de construção e
de exploração do PNES, nos locais com ocupação sensível que estão expostos ao ruído, e por outro
lado verificar se as conclusões apresentadas no presente EIA se confirmam, ou se necessitam projetar
medidas específicas de minimização de ruído.
Para a monitorização do ruído haverá que proceder à medição periódica dos níveis sonoros apercebidos
junto dos recetores mais afetados pelo ruído com origem nas principais fontes de ruído previstas e que
são indicados na figura seguinte, identificados como recetores A (Rua Recamunde – fachadas das
traseiras das habitações) e D (moradia isolada entre as Ruas de Recamunde e Rua da Estação), de modo
a avaliar a evolução das condições acústicas e o cumprimento das exigências regulamentares dos
critérios de exposição máxima e do critério de incomodidade do RGR.
O Plano de Gestão Ambiental a elaborar deve identificar as fases críticas da obra em termos de
emissão de ruído que serão as mais indicadas para a realização das campanhas de monitorização dos
níveis sonoros.
As medições acústicas têm de ser realizadas por entidade acreditada pelo IPAC, e no cumprimento das
exigências regulamentares aplicáveis.
A identificação feita dos 2 recetores sensíveis neste estudo (A, D) não exclui a possibilidade de se
proceder à monitorização do ruído em zonas ou recetores adicionais, que eventualmente venham a ser
identificados como de interesse, se for apresentada reclamação por incomodidade devido ao ruído ou se
for edificada nova habitação em local exposto ao ruído do empreendimento. As alterações devem ser
fundamentadas no relatório de ensaio sendo os pontos de medição escolhidos identificados nos
relatórios de monitorização, através da descrição detalhada da sua localização, acompanhada de
indicação em planta e registo fotográfico.
Para avaliação dos resultados obtidos deve ser confirmada em cada campanha de monitorização junto da
Câmara Municipal se houve entretanto alterações da classificação acústica da zona onde se localizam os
recetores sensíveis por forma a verificar o cumprimento dos Valores Limite de Exposição (artigo 11º do
RGR).
Devem ser calculados os valores para os indicadores de ruído Lden e Ln e o critério de incomodidade.
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A periodicidade prevista das campanhas de monitorização na fase de construção é trimestral, mas deve
ser ajustada ao decorrer das fases consideradas críticas em termos de emissão sonora no Plano de
Gestão Ambiental.
Na fase de exploração a periodicidade deve ser anual, mas deve ser ajustada conforme os resultados
obtidos e eventuais desvios face ao previsto no presente estudo, podendo passar a quinquenal caso os
resultados confirmem as previsões feitas de acréscimos no níveis sonoros inferiores a 1dB(A) nos 3
períodos de referência.
A apresentação dos resultados deverá incluir a comparação com a campanha de monitorização de
referência e, a partir da 2ª campanha de monitorização, a análise evolutiva dos níveis de ruído registados,
com indicação dos tempos e horários de amostragem.
O “Plano de Monitorização do Ruído” deverá ser revisto e reformulado sempre que sejam detetadas
alterações significativas das condições acústicas previstas ou dos locais a monitorizar.
Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância do descritor na avaliação de
impacte ambiental, entende-se que o mesmo deverá ser considerado como “Relevante”.

Fator Ambiental:
Ruído
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes
negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

Face ao exposto, considera-se que o descritor “Ruído” merece parecer favorável.

4.9. Qualidade do Ar
Caracterização do ambiente afetado pelo projeto
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A caracterização do ambiente afetado pelo projeto baseou-se no inventário das fontes de emissão de
poluentes atmosféricos, existentes na área do projeto em estudo, na identificação dos recetores
sensíveis, no estudo dos dados de qualidade do ar obtidos nas Estações de monitorização da Qualidade
do Ar localizadas em Vermoim, VNTelha, Custóias, Leça do Balio, Perafita e Águas Santas e nos dados
de qualidade do ar obtidos por uma campanha de monitorização efetuada na área do PNES. Devido à
sua localização geográfica, isto é, na zona de fronteira entre o concelho da Maia e o concelho de
Matosinhos, a caracterização do ambiente afetado pelo projeto foi realizada, sempre que possível, para
os dois concelhos.
A qualidade do ar na área em estudo, à escala do concelho, é influenciada pela existência de várias
fontes industriais de pequena dimensão, pela existência de 4 grandes fontes pontuais (Petrogal, Lipor II,
Siderurgia Nacional e Central Térmica da Tapada do Outeiro), pelo tráfego aéreo do Aeroporto
Francisco Sá Carneiro e pelo tráfego rodoviário. As principais vias de tráfego são: A28/IC1; A41/IC24;
A4/IP4; A3, A1/IC2, A20/IC23, EN13 e EN14.
A nível local, na área envolvente à área do loteamento do PNES, num raio de 2 km, as principais fontes
de emissões de poluentes atmosféricos são as vias de tráfego A41/IC24; Rua Conselheiro Luís de
Magalhães (EN13), Rua Conselheiro Costa Aroso (EN 107) e EN14, a Central de Incineração de
Resíduos Sólidos Urbanos – LIPOR II e a Sonae Indústria de Revestimentos, SA (fábrica de aglomerados
de madeira) que faz parte do PNES.
O Loteamento do PNES já se encontra construído quase na totalidade. O Lote 1 corresponde às
instalações de várias empresas do grupo Sonae, destacando-se a Sonae Indústria de Revestimentos, SA
(SIR) que possui uma unidade de cogeração, os escritórios da Sonae Capital, Sonae Sierra e Sonae
Center.
A unidade de cogeração referida corresponde a uma central de cogeração em ciclo combinado com
base em turbina a gás natural que produz simultaneamente energia elétrica e energia térmica (água
quente e vapor). O efluente gasoso produzido na unidade de cogeração é alvo de monitorização ao
abrigo do Decreto-Lei 78/2004, de 3 de Abril.
O Lote 2 é ocupado por empresas da Holding Sonae MC responsáveis pela logística de distribuição do
sector do retalho alimentar. Salienta-se que este Lote inclui um posto de abastecimento de combustível,
uma central de frio e um grupo gerador.
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Foi contabilizado o tráfego rodoviário, nas rodovias envolventes à área do projeto, e que são afetadas
pelas atividades existentes no loteamento do PNES. Cerca de 41% dos veículos pesados que circulam no
troço da rua Conselheiro Costa Aroso, compreendido entre o cruzamento com a rua Adelino Amaro
da Costa e o cruzamento com o acesso à portaria nascente, tem como destino o PNES e cerca de 1%
dos veículos ligeiros que circulam rua Conselheiro Luís de Magalhães tem como destino o PNES.
Por outro lado, os recetores sensíveis localizados na área envolvente ao PNES são os núcleos
habitacionais existentes. Existem núcleos habitacionais em todas as direções dos quais se salientam,
devido à sua proximidade e dimensão, os núcleos habitacionais localizados a Noroeste, Nordeste e Este.
Os recetores sensíveis mais afetados pelas emissões associadas ao tráfego de pesados que acede ao
PNES são as habitações localizadas na proximidade do percurso efetuado pelos veículos pesados entre a
A41/IC24 e a Portaria nascente.
Com o objetivo de caracterizar a área de implementação do futuro loteamento, foi efetuada uma
campanha de monitorização da qualidade do ar com recurso a uma estação de qualidade do ar móvel.
Foram monitorizados os níveis de concentração de Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Azoto
(NOx), Matéria Particulada (PM10) e Benzeno, num ponto sensível na localidade da Maia, durante 7 dias.
O conjunto de resultados obtidos nesta campanha, permitiu retirar as seguintes conclusões:
Matéria Particulada (PM10):
- O valor das médias diárias excedeu por 5 vezes o valor limite diário de PM10 para a proteção da saúde
humana de 50 µg/m3.
- O valor médio do período de amostragem excedeu o valor limite anual de PM10 para a proteção da
saúde humana de 40 µg/m3.
Dióxido de Azoto (NO2):
- O valor médio do período de amostragem excedeu o valor limite anual de NO2 para a proteção da
saúde humana de 40 µg/m3.
É de referir que os valores limite fixados para as PM10 e NO2 no Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de
Setembro dizem respeito a um ano civil sendo esta comparação a título indicativo.
Os restantes poluentes registaram concentrações inferiores aos valores limite legislados.
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Avaliação de impactes
a) Fase de construção:
Tendo em consideração que o Loteamento do PNES já se encontra construído quase na totalidade, a
fase de construção refere-se apenas à construção dos três edifícios propostos.
A fase de construção dos três edifícios englobará atividades de demolição, de escavação e aterro, de
terraplanagem e obras de construção civil que incluem a circulação de máquinas e de viaturas
pesadas e operação de máquinas e equipamentos emissores de poluentes atmosféricos.
Nesta fase ocorre a emissão de diversos poluentes atmosféricos, nomeadamente PM10, CO e NO2.
As partículas previsivelmente serão emitidas em maior quantidade, resultado das operações
associadas à demolição, à terraplanagem e circulação de veículos em pisos não pavimentados.
Os impactes são considerados como negativos, de magnitude reduzida, pouco significativos e de
curto prazo.
b) 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 da unidade de cogeração e do
tráfego de veículos pesados associados às empresas da Holding Sonae MC, responsáveis pela logística
de distribuição do sector do retalho alimentar. Os novos edifícios irão gerar um aumento de tráfego,
nomeadamente de ligeiros afectos ao Lote 1 e de ligeiros e pesados afectos ao Lote 2. Este aumento
de tráfego 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. Dos poluentes atmosféricos emitidos pelo tráfego
rodoviário, aqueles que, devido à quantidade emitida e ao seu efeito na saúde humana, são
considerados mais relevantes, são o NO2 e as PM10. Por forma a avaliar o efeito do aumento das
emissões atmosféricas provenientes do acréscimo de tráfego rodoviário associado ao projeto, na
qualidade do ar junto dos recetores sensíveis mais próximos da área do projeto a implementar, foi
efetuada a modelação das concentrações de NO2 e PM10. A modelação da concentração de NO2 e
de PM10 resultante da circulação rodoviária foi realizada através da aplicação de um modelo de
dispersão Gaussiano.
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Verificou-se que, de acordo com os resultados obtidos pela modelação, o tráfego associado ao
funcionamento do PNES, para a situação atual e para os recetores sensíveis estudados apenas
contribui com cerca de 2 µg/m3 de NO2 e cerca de 1 µg/m3 de PM10 relativamente à concentração
média diária. Relativamente à concentração máxima horária, considerando o tráfego na hora de
ponta o contributo é de cerca de 7 µg/m3 de NO2 e cerca de 2 µg/m3 de PM10.
A comparação das concentrações de NO2 e de PM10 obtidas por modelação, considerando o
tráfego associado ao funcionamento atual do PNES e ao funcionamento futuro, mantendo o tráfego
nas outras vias inalterado, prevê acréscimos muito reduzidos. O acréscimo previsto para a
concentração de média diária de NO2 e PM10 é inferior a 1 µg/m3 e relativamente à concentração
máxima horária é da ordem de 1 µg/m3.
Na fase de funcionamento os impactes gerados pelo tráfego são considerados como negativos, pouco
significativos e de magnitude reduzida.
c) Fase de desativação:
A fase de desativação está associada a um elevado grau de incerteza, uma vez que se desconhece o
horizonte temporal, bem como o contexto em que a mesma poderá ocorrer. De facto, poder-se-á
especular sobre a desativação total do Loteamento, com o desmantelamento das estruturas
construídas e recuperação ambiental e paisagística da área, ou pela desativação gradual ou total das
empresas existentes e substituição por outras atividades de natureza industrial/empresarial (uma vez
que é este o uso previsto no PDM) ou ainda pela cessação pura e simples das atividades. Neste
cenário, não é possível estimar com o mínimo rigor os impactes que oderão ocorrer nesta fase, uma
vez que as diversas hipóteses enumeradas poderão constituir impactes muito diversos e até
antagónicos ao nível da qualidade do ar.
Impactes cumulativos
O loteamento do PNES já se encontra construído quase na totalidade sendo apenas propostos três
novos edifícios. Os edifícios 1 e 2 são propostos no Lote 2 e destinam-se a armazenagem. O Edifício 3
destina-se a serviços e é proposto no Lote 1. Assim sendo, embora o loteamento do PNES quer na sua
atual configuração, quer na configuração proposta, tenha e venha a ter, um contributo para a degradação
da qualidade do ar ao nível local, a sua contribuição é reduzida comparativamente com a das outras
fontes existentes.
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Salienta-se também que na área designada por área sobrante existe a intenção do proponente construir,
embora ainda não exista horizonte de concretização. A área sobrante deverá ter 8 edifícios e
consequentemente tráfego associado ao seu funcionamento. Associado ao tráfego rodoviário irão
aumentar as emissões de poluentes atmosféricos, de acordo com o estudo de tráfego, o acréscimo de
tráfego previsto é de cerca de 10% na Rua Conselheiro Luís Magalhães, relativamente ao TMD atual.
Tendo em consideração o reduzido acréscimo de tráfego previsto, associado à área sobrante, o impacte
do acréscimo de emissões de poluentes atmosféricos na qualidade do ar local será também reduzido.
Prevê-se que possam ocorrer impactes cumulativos negativos ao nível da qualidade de vida das
populações mais próximas, mas que não se consideram significativos tendo em conta a situação atual e
as análises efetuadas ao nível da qualidade do ar.
Medidas de minimização
Durante a Fase de Construção deverão ser aplicadas as seguintes medidas de minimização gerais da fase
de construção recomendadas pela APA:


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;
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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.

Durante a Fase de Funcionamento deverão ser aplicadas as seguintes medidas de minimização:


Deverá ser efetuado um estudo que possibilite a distribuição dos veículos pesados que acedem
ao PNES pela Portaria Nascente num conjunto de rotas possíveis e diversas, diminuindo o
número de veículos pesados em cada rota e assim diminuindo o número de recetores sensíveis
expostos e a exposição de recetores sensíveis aos poluentes atmosféricos emitidos pelos
veículos pesados;



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.

Plano de Monitorização
Deverá ser efetuada uma monitorização da qualidade do ar de acordo com o seguinte Plano de
Monitorização:
i) Parâmetros a monitorizar:
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O parâmetro a monitorizar será o NO2, com recurso a amostradores passivos, assim como a será
efetuada a caracterização meteorológica para o período de medição.
Deve ser apresentado o n.º de veículos pesados que acederam pela Portaria Nascente ao PNES, por
cada rodovia de acesso, durante o período de medição.
ii) Locais e frequência:
Devem ser monitorizados os recetores sensíveis localizados na berma das rodovias utilizadas nas rotas
de acesso à Portaria Nascente do PNES: rua Conselheiro Costa Aroso, rua Adelino Amaro da Costa e
via paralela à A41/IC24. Devem ser selecionados os recetores sensíveis mais expostos, isto é, os mais
próximos da rodovia.
Deve ser efetuada uma campanha com a duração de 1 semana. A campanha deve ser efetuada após a
análise das rotas dos veículos pesados que acedem pela Portaria Nascente ao PNES.
iii) Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do programa
de monitorização:
Deverá ser entregue à Autoridade de AIA o relatório de monitorização após a campanha de
monitorização. A frequência das campanhas de monitorização subsequentes, deve ser condicionada aos
resultados obtidos na primeira monitorização. Assim, se as medições de NO2 indicarem a ultrapassagem
do valor limite anual para proteção da saúde humana (40 μg/m3) deverão ser aplicadas medidas de
gestão ambiental e deverá ser efetuada uma nova campanha após a aplicação das mesmas.
iv) Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados dos programas de
monitorização:
Se as medições de NO2 indicarem a ultrapassagem do valor limite anual para proteção da saúde humana
(40 μg/m3), deverá ser efetuado um estudo das possíveis rotas dos veículos pesados que acedem ao
PNES pela Portaria Nascente por forma a selecionar um conjunto de rotas possíveis e diversas que
diminuam o número de veículos pesados em cada rota por forma a diminuir quer o número de
recetores sensíveis expostos, quer a exposição de recetores sensíveis aos poluentes atmosféricos.
Assim, considera-se ser de emitir parecer final favorável, relativamente ao descritor “Qualidade do Ar”.
Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância do descritor na avaliação de
impacte ambiental, entende-se que o mesmo deverá ser considerado como “Não Relevante”.
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Fator Ambiental:
Qualidade do Ar
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes
negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

4.10. Património Arquitetónico e Arqueológico
Caracterização da situação de referência
A situação de referência foi caracterizada com base num levantamento bibliográfico e na prospeção da
zona de incidência direta do projeto. Foi ainda efectuada uma prospeção seletiva de uma envolvente
imediata num perímetro exterior de 200 metros.
De referir que a prospeção se viu muito condicionada pela condições atuais dos terrenos, não tendo
sido possível aferir com rigor os impactes já ocorridos sobre eventuais níveis arqueológicos existentes.
Nas 2 freguesias em que o projeto se insere, mas a distâncias que variam entre os 400 e os 1100 metros
do perímetro do projeto, documentaram-se 3 ocorrências patrimoniais – a Igreja e Casa do Mosteiro de
São Salvador de Moreira, classificado como MIP (Portaria n.º 640/2014, DR, II Série, n.º 147, de 1-082014, que estabelece também a ZEP; Declaração de retificação n.º 710/2014, DR, 2.ª série, n.º 132, de
11-07-2014); a ponte de Moreira da Maia, sobre o rio Leça, inventariada com o CNS 3785; e o Lugar de
Monte das Pedras, referenciado como possível fortificação roqueira e inventariado com o CNS 353921566.
No interior da área do projeto de loteamento, e portanto, em zona de afetação direta pelo projeto, foi
ainda considerada uma quarta ocorrência patrimonial, a Zona de Potencial Arqueológico de Barreiros–
Real, face à referência bibliográfica alusiva ao “aparecimento de vestígios dispersos de materiais
cerâmicos (tegulae) no caminho interior que da estação de Barreiros leva a Moreira-Real”, foi ainda
considerada uma zona de potencial arqueológico no interior da área de afetação do projeto (cfr. pág. 90
do EIA). Não é claro, nem comprovado que este sítio arqueológico tenha sido afetado / destruído pela
construção do complexo empresarial existente.
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Avaliação de impactes
De acordo com o exposto, não se perspetiva a ocorrência de impactes diretos sobre o Património.
Todavia, não deverá ser descartada, por completo, a possibilidade de existência de vestígios
arqueológicos conservados sob a superfície alterada e observável, tendo-se, a avaliação efetuada,
revelados inconclusivos relativamente à afetação, pelas construções já realizadas, de eventuais vestígios
relacionados com a ocorrência arqueológica de Barreiros-Real.
Medidas de minimização
Em virtude da informação histórico-arqueológica recolhida, são propostas, para a fase de construção,
medidas gerais e específicas de minimização sobre eventuais impactes arqueológicos com as quais se
concorda na generalidade, devendo ser implementadas todas as que a seguir se elencam:
1. Deverá ser efetuado o acompanhamento arqueológico dos trabalhos de desmatação e de remoção do
coberto vegetal, bem como de todos os trabalhos de movimentação de terras e abertura de valas /
escavação, seja para construção dos novos edifícios, seja para execução de infraestruturas ou para
criação de acessos à obra. Este acompanhamento terá ser efetuado até que sejam atingidos níveis
geológicos ou arqueologicamente estéreis, devendo os trabalhos arqueológicos ser assegurados, no
mínimo, por um arqueólogo por frente de obra.
2. Realização de prospeção arqueológica sistemática, após a desmatação, das áreas em que a visibilidade
não possibilitou a sua realização, a fim de colmatar lacunas de conhecimento.
3. Após a demolição das construções existentes e da remoção do revestimento asfáltico, deverá ser
efetuada nova prospeção de terreno, com vista à deteção de eventuais vestígios arqueológicos.
4. No caso de serem identificados vestígios arqueológicos terão ser efetuados todos os registos
necessários à recolha e salvaguarda da informação arqueológica e adotadas medidas de minimização,
específicas em consonância com a natureza dos vestígios identificados, sendo que a impossibilidade de
não afetação dos mesmos pela implementação do projeto implicará sempre a sua escavação integral.
Estas medidas de minimização específicas terão que ser previamente validadas pela entidade de tutela do
património arqueológico.
5. Os trabalhos de construção civil serão de imediato suspensos na área de identificação de quaisquer
vestígios arqueológicos, devendo a ocorrência ser comunicada de seguida à tutela do património
arqueológico.
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Não são aqui incluídas, embora constem do EIA, as medidas de minimização específicas referentes à
denominada “Área Sobrante” que não se encontra abrangida por este projeto de loteamento do Parque
de Negócios das Empresas Sonae.
Da caracterização e levantamento efetuados, conclui-se que o projeto não interfere com Património
Classificado ou em vias de classificação, nem com outros elementos de interesse patrimonial, seja de
natureza arqueológica ou outra, não se prevendo impactes significativos no âmbito deste descritor.
Da análise efetuada, considera-se que, desde que sejam cumpridas integralmente as medidas de
minimização elencadas neste parecer, se encontram devidamente salvaguardadas as questões
patrimoniais.
Em face do exposto, emite-se parecer favorável ao Projeto do “Loteamento do Parque de Negócios das
Empresas SONAE”, condicionado ao cumprimento integral de todas as medidas de minimização
preconizadas neste parecer no âmbito do descritor património, bem como de todas as restantes que
possam resultar da implementação destas.
Mais se informa que, para efeitos de aplicação da Tabela IAP, se considera o descritor “não relevante”
em termos do presente EIA.
Fator Ambiental:
Património
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes
negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

4.11. Entidade Licenciadora
Nota Prévia
O Estudo de Impacte Ambiental apresentado debruça-se sobre o Loteamento do Parque de Negócios
das Empresas SONAE que conforme referido pelo EIA (…) “se encontra implementado no terreno
quase na sua totalidade, sendo conhecidas as principais interações deste projeto com o ambiente e
sócioeconomia local. Apesar deste facto o EIA em análise debruça-se também sobre a implantação de 3
novos edifícios, 2 de armazenagem e 1 de serviços, a edificar dentro dos limites da operação em análise.
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Conceção do Projecto
Considera-se que o funcionamento pleno do loteamento terá impactes positivos que se consideram
significativos no desenvolvimento deste território. Na fase de construção dos três edifícios previstos
dever-se-á ter em conta o referido no presente EIA em relação às principais medidas de minimização
e/ou compensação dos impactes ambientais, designadamente, no que concerne à programação adequada
dos trabalhos e à elaboração de um Plano de Gestão Ambiental, de forma a diminuir os impactes
negativos das obras sobre o ambiente e a população residentes nos aglomerados mais próximos da área
de intervenção. Outro fator determinante na minimização dos impactes na fase de construção prende-se
com a calendarização da obra, de modo a evitar que os trabalhos de decapagem, escavação e
movimento de terras sejam coincidentes com as épocas de maior pluviosidade, acautelando também a
ocorrência de fenómenos erosivos.
O loteamento em pleno funcionamento possui construções com uma área de implantação muito
significativa, esta área, somada às áreas impermeáveis das vias existentes e previstas, resulta num índice
de impermeabilização significativo de 0,68, ou seja 160 211,29 m². Este facto contribui significativamente
para um escoamento superficial muito rápido que irá contribuir para o aumento dos caudais de
drenagem. Neste sentido e de forma a minimizar este impacte negativo significativo, os dois novos
edifícios previstos com uma área de implantação elevada, e destinados a armazenagem, deveriam possuir
uma cobertura ajardinada à semelhança da existente no Edifício Maia Business Center, retardando desta
forma a afluência das águas pluviais às linhas de águas existentes na envolvente e minimizando assim os
impactes negativos da sua área de implantação. Além dos impactes positivos no escoamento das águas
pluviais, as coberturas verdes nestes dois novos edifícios poderiam permitir a reutilização das águas
pluviais, contribuindo para a sustentabilidade dos mesmos. A acrescentar a este facto as duas coberturas
dos dois novos edifícios previstos para armazenagem constituem-se como um quinto alçado uma vez
que são visíveis da Rua Conselheiro Costa Aroso, da A41 e do futuro ecocaminho em construção, na
antiga linha férrea Porto/Guimarães, pelo que esta realidade aumenta significativamente a necessidade de
desenhar e de inserir na envolvente estas duas novas coberturas. Outro aspeto determinante para a
construção de coberturas verdes nestes dois novos edifícios são os ganhos de sustentabilidade e de
economia, comprovados no edifício Maia Business Center, que possui conforme já referido uma
cobertura verde, e que estão descritos na adenda ao EIA em presença.
Em relação ao desenho urbano dos espaços contíguos ao loteamento, os mesmos já foram objeto de
intervenção com o reperfilamento e requalificação urbana da antiga EN 13, pelo que se considera que os
mesmos são os adequados e respondem positivamente à carga urbana prevista pelas operações de
edificação que se propõem implantar.
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O projeto de arquitetura do novo edifício de serviços previsto com 11 pisos acima do solo e contiguo à
Avenida de Dom Mendo irá ser determinante no sentido de integrar aquele futuro objeto construído na
paisagem e na leitura urbana da Avenida de Dom Mendo. A implantação do edifício em causa não colide
com o eixo visual do Mosteiro de São Salvador de Moreira da Maia de quem se desloca para Norte pela
Avenida de Dom Mendo. Conforme já referido todo o loteamento atual é composto por edificações
que se desenvolvem na horizontal, a presença deste novo objeto na realidade urbana descrita conferelhe uma importância referenciadora e de singularidade, à qual terá que corresponder uma imagem de
excelência arquitetónica.
Integração Paisagística
Conforme referido pelo EIA os edifícios do loteamento desenvolvem-se preferencialmente na horizontal
e a existência de coberturas ajardinadas, faz com que o loteamento tenha pouco impacte na paisagem.
Estes fatores, além dos topográficos, determinam a existência de uma bacia visual reduzida com pouca
amplitude. A área envolvente, designadamente, a ocupação linear ao longo da Avenida de Dom Mendo
de empresas e indústrias, contribui para a integração dos novos edifícios previstos. Apesar deste fator
positivo existente na envolvente, que permite uma inserção dos novos edifícios na paisagem circunscrita,
os espaços verdes e os arranjos de integração paisagística previstos, dentro do perímetro do PNES, são
de fulcral importância para minimizar o impacte de um loteamento que possui construções com áreas
de implantação de escala muito significativa. Neste sentido e de acordo com o referido pelo EIA os
projetos de arranjos paisagísticos a elaborar deverão privilegiar espécies de flora autóctones, de forma a
minimizar as necessidades hídricas de manutenção e de forma a regerem-se por princípios de
sustentabilidade ambiental. Outro aspeto muito relevante na correta integração paisagística dos edifícios
refere-se à arborização, sempre que possível, dos arruamentos e dos parques de estacionamento
existentes dentro do perímetro do loteamento.
Os dois novos edifícios destinados a armazéns situam-se, à semelhança do existente com cobertura
ajardinada, na periferia do PNES e contíguos a terrenos definidos no PDM como áreas verdes de
enquadramento paisagístico e áreas agrícolas complementares. Neste sentido, a cobertura ajardinada
para estes dois novos edifícios é fulcral para minimizar o impacte dos mesmos e do PNES na paisagem
envolvente. A cobertura verde destes dois novos edifícios permitirá ainda, devido à natureza topográfica
dos terrenos contíguos e envolventes, integra-los de forma plena na paisagem de cariz agrícola, situada a
Nascente do Loteamento. As coberturas verdes permitiriam assim uma continuidade das áreas verdes
envolventes, as de enquadramento e contiguas à A41, as contiguas ao futuro ecocaminho de cariz
agrícola, as existentes no vale do Rio Leça, onde se pretende formalizar um parque linear continuo, e as
situadas dentro do perímetro do loteamento. Conforme referido pelo EIA o “centro de gravidade” ou
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rótula destas áreas verdes envolventes é a rotunda de articulação entre a futura Via Periférica e a
Avenida de Dom Mendo. Neste sentido o espaço verde existente a Norte/Nascente da rotunda
mencionada, e que se pretende manter, em conjunto com a cobertura verde do edifício Maia Business
Center são fundamentais para responderem à qualificação da futura via periférica e ao continuum verde
que permite uma integração paisagística do loteamento em presença, minimizando impactes negativos.
Outro fator essencial para a manutenção da correta integração paisagística do PNES em presença é a
manutenção das espécies arbóreas existentes a Poente da Avenida de Dom Mendo e que serão
integradas no futuro parque urbano a formalizar. Este conjunto arbóreo ganha ainda mais relevância com
o equilíbrio que irá estabelecer em contraponto com o novo edifício de serviços proposto com 11 pisos
acima do solo, contiguo também à Avenida de Dom Mendo, com uma visibilidade considerável e por
este motivo com um impacte muito significativo na paisagem.
Ordenamento do Território e Planeamento Urbanístico
O loteamento em causa está quase totalmente inserido em Áreas de Indústria e Armazenagem no PDM
em vigor com a exceção de uma área contígua à entrada Norte do PNES para a Rua Conselheiro Costa
Aroso, classificada como Áreas Verdes de Enquadramento. Esta última área é cedida, no âmbito da
proposta de loteamento vertida no EIA, ao domínio público para espaços verdes de utilização coletiva.
De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM em vigor e com o referido pelo EIA, no limite
Norte/Poente da área do loteamento existe um emissário assinalado, devendo desta forma serem
salvaguardados os afastamentos previstos para as construções, designadamente no que concerne ao
novo edifício previsto para serviços com 11 pisos acima do solo.
Acessibilidade Metropolitana, Regional e Local
O loteamento do Parque de Negócios das Empresas SONAE está servido por vias rodoviárias de escala
local como a Rua Conselheiro Costa Aroso (antiga EN 107) e a Avenida de Dom Mendo (antiga EN 13),
constituída por 2x2 vias e classificada no PDM como Via Distribuidora Principal. O loteamento possui
ainda acesso rápido à A41 através do Nó com a Avenida de Dom Mendo situado a cerca de 500 metros.
As infraestruturas viárias que foram sendo desenvolvidas e que servem diretamente o PNES permitem a
sua articulação adequada com a envolvente, minimizando conflitos potenciais resultantes do tráfego
gerado e previsto com as novas construções. A estes factos acrescem os dois acessos existentes ao
loteamento que possuem uma escala condicente com as necessidades viárias existentes e previstas,
havendo ainda capacidade de estocagem de veículos em espera, dentro dos limites do loteamento,
eliminando assim possíveis conflitos com a circulação nas vias municipais.
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O EIA refere que as 2 novas construções destinadas a armazenagem irão aumentar o número de
veículos pesados em circulação no loteamento em cerca de 19%, o que equivale a cerca de 198 veículos
por dia, a maior parte dos mesmos concentrados na entrada Norte na Rua Conselheiro Costa Aroso.
Refere ainda o aumento da circulação de veículos ligeiros no PNES em cerca de 3%, decorrentes do
novo edifício proposto de serviços, o que corresponde a cerca de 702 veículos dia que acederão ao
loteamento maioritariamente pela entrada Sul, na Avenida de Dom Mendo. Na fase de funcionamento
pleno do loteamento haverá assim um acréscimo de tráfego para os Lotes 1 e 2, sendo que ao Lote 1
acederão ligeiros (edifício de serviços) e ao Lote 2 acederão pesados (armazenamento/logística). Pelas
estimativas efetuadas, o acréscimo médio de tráfego nas vias circundantes é da ordem dos 2,1 % na Rua
Conselheiro Costa Aroso (antiga EN 107) e de 2,5 % na Avenida de Dom Mendo (antiga EN 13). Assim,
de acordo com o EIA (…) que as novas construções não induzem na rede maiores problemas de circulação,
sendo as soluções instaladas capazes de absorver plenamente o tráfego a mais gerado pela construção dos
edifícios, sobretudo no ramal de entrada da SONAE na rotunda da Rua Conselheiro Luís de Magalhães (Avenida
de Dom Mendo) e no ramal de saída da SONAE na intersecção da Rua Conselheiro Costa Aroso. (…)
Segundo o EIA as medições do novo tráfego gerado pelas novas construções previstas não irão ter
impacte significativo na rede viária envolvente. Apesar deste facto, referido pelo EIA, a autarquia
considera que deveriam ser realizadas monitorizações periódicas, na fase de funcionamento pleno do
loteamento, ao tráfego existente junto à rotunda da Rua Conselheiro Costa Aroso, uma vez que esta
rotunda não possui nem a escala, nem as acessibilidades próximas e diretas às vias de transporte de
escala regional disponibilizadas pela Avenida de Dom Mendo junto à entrada Sul do loteamento. A
monitorização em causa poderá demonstrar a necessidade da SONAE em transferir algum do trânsito
pesado para a referida entrada Sul na Avenida de Dom Mendo.
Não poderíamos deixar ainda de referir, como boa prática a manter e se possível a aumentar, o facto do
Grupo SONAE disponibilizar aos seus colaboradores um transporte coletivo com duas paragens
coincidentes com as estações de Pedras Rubras, da Linha B, e do Fórum Maia, da Linha C, do Metro do
Porto SA. Este tipo de ações são determinantes para a diminuição dos impactes ambientais no tecido
urbano e rural envolvente.
Sócioeconomia
Conforme referido no EIA as novas construções previstas permitirão a admissão de mão-de-obra
qualificada com impactes positivos na sócioeconomia. O aumento das áreas afetas à armazenagem e
logística irá permitir um aumento das atividades de distribuição, e por consequência um aumento do
número de postos de trabalho existentes. Neste sentido os impactes resultantes da construção dos
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novos edifícios são muito positivos podendo considerar-se significativos, uma vez que resultarão em
postos de trabalho permanentes diretos e indiretos.
Assim, dada a elevada impermeabilização existente na área de projeto, devem ser adotadas as seguintes
medidas de mitigação de impactes ambientais na fase de exploração:
1 - Promover a requalificação adequada da cobertura ajardinada existente e elaboração de um plano de
manutenção adequado, que preveja o controlo de espécies infestantes que se instalaram no local;
2 - Os novos edifícios a construir devem prever a construção de coberturas ajardinadas;
3 - Adoção de outras medidas de infiltração da água no solo e retardamento do seu encaminhamento
para a rede de águas pluviais de forma a evitar os efeitos da erosão provocada pelo acesso de águas
pluviais às margens do Rio Leça, na zona do Futuro Parque de Ponte Moreira.
Devido ao índice de impermeabilização significativo da área do projeto e envolvente, a entidade
licenciadora propõe, no seu parecer, a adoção de um conjunto de medidas, de alguma forma
relacionadas com o descritor Recursos Hídricos, que visam retardar as afluências de caudais de águas
pluviais ao meio recetor (no caso, o Rio Leça). Atendendo à particularidade deste projeto, em que as
edificações já foram quase todas executadas e também ao facto de a área envolvente ser
significativamente impermeabilizada, a CA considera que este pedido não especificando quais as medidas
a adotar, não permite, de forma objetiva retardar as afluências de caudais de águas pluviais. A promoção
de medidas concretas como as coberturas ajardinadas dos novos edifícios a construir, são exemplos de
boas práticas sobre esta matéria, embora se considere que o seu impacte tenha uma relevância muito
baixa, nesta matéria, dada a impermeabilização da envolvente da área do projeto.
Embora o EIA não tenha identificado qualquer problema de erosão ou impactes relacionados com o
escoamento das águas pluviais, caso a entidade licenciadora considere que existem problemas de erosão
provocada pela afluência de águas pluviais deste empreendimento, na zona do Futuro Parque de Ponte
Moreira, deverá definir as medidas concretas que pretende ver implementadas sobre esta matéria.
Pelo exposto, a CA considerou relevante a proposta da Entidade Licenciadora destacando-se da análise
apresentada a indicação de que os novos edifícios a criar deverão apresentar, à semelhança do existente,
coberturas ajardinadas. Sendo o município da Maia um amplo promotor deste tipo de tratamento
urbanístico e paisagístico, com o qual se concorda, deverá constituir uma condicionante da DIA uma
proposta que faça refletir esta questão. Assim, considera-se que apenas esta questão se enquadra nas
preocupações e avaliação ambiental efetuada no âmbito da CA.
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5. CONSULTA PÚBLICA
Considerando o disposto no nº1 do artº 5º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, a Consulta Pública decorreu
durante 20 dias úteis, tendo o seu início no dia 10 de novembro de 2014 e o seu final a 05 de dezembro
de 2014.
Não foi rececionada qualquer sugestão, reclamação e/ou solicitação de esclarecimentos relativamente ao
projeto em apreço.

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Após a avaliação do EIA e da respetiva Adenda, considera-se que a informação reunida e disponibilizada
constitui um suporte capaz de apoio à tomada de decisão.
Da avaliação efetuada, e face aos pareceres setoriais emitidos, verifica-se que:

- Em termos de Geologia e Geomorfologia, emite-se parecer favorável, condicionado à
apresentação, em fase de licenciamento, de um Estudo Geotécnico, que permita definir, com segurança,
as características do substrato existente na área de implantação dos edifícios a construir e medidas de
minimização, para a fase de construção, que se revelem necessárias, face aos resultados do Estudo
Geotécnico.
- Quanto aos descritores Uso do Solo e Ordenamento do Território, não obstante as conclusões
do EIA, considera-se relevante o descritor acessibilidades tendo em consideração o potencial aumento
de tráfego na área envolvente quando todos os edifícios de escritórios e de armazenagem se
encontrarem a funcionar. Atendendo ao parecer da Entidade Licenciadora, considera-se também que
esta questão fica salvaguardada pelo devido acompanhamento por parte da autarquia.
- No que respeita ao descritor Recursos Hídricos os impactes sobre os recursos hídricos ocorrem
essencialmente na fase de exploração, não sendo previsível que venham a ser significativos. Ao nível da
qualidade da água, se adotadas as medidas de minimização previstas, também não é espectável a
ocorrência de impactes negativos significativos. Neste sentido, considera-se que apesar de o projecto
poder induzir impactes negativos sobre os recursos hídricos, os mesmos são passíveis de serem
minimizados, pelo que se propõe a emissão de parecer favorável condicionado ao cumprimento das
Medidas de Minimização previstas no EIA e as que constam do presente documento. Nos termos do
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definido no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, todas as utilizações dos recursos hídricos estão
sujeitas à obtenção prévia de título de utilização dos recursos hídricos a emitir pela APA, I.P.
- Concluiu-se na avaliação do descritor Ecologia ser de emitir parecer favorável ao EIA, condicionado à
implementação das medidas de minimização propostas para este descritor na Adenda ao EIA - Anexo II,
bem como das referidas no descritor Paisagem do EIA e noutros descritores, aplicáveis ao mesmo e,
ainda, ao cumprimento das medidas de mitigação e recomendações expressas no parecer da entidade
licenciadora.
- Relativamente ao descritor Qualidade do Ar considera-se a emissão de parecer favorável ao
presente descritor, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização descritas e ao Plano de
Monitorização proposto.
- No que se refere ao Ruído é emitido parecer favorável condicionado à implementação das medidas de
minimização e monitorizações apresentadas.

- Relativamente ao descritor Resíduos é emitido parecer favorável condicionado à implementação
das medidas de minimização e monitorizações apresentadas.
- No que respeita à Sócioeconomia é emitido parecer favorável, uma vez que, de acordo com o
EIA, os impactes são, em geral, na fase de exploração, positivos, significativos, permanentes e certos,
considerando os postos de trabalho a criar. Para a fase de construção, considera-se que com a
implementação do Plano de Gestão Ambiental (PGA) das obras será possível verificar e acompanhar a
implementação das medidas de minimização para os impactes identificados.
- Quanto ao descritor Património da caracterização e levantamento efetuados, conclui que o projeto
não interfere com Património Classificado ou em vias de classificação, nem com outros elementos de
interesse patrimonial identificados, seja de natureza arqueológica ou outra, não se prevendo impactes
significativos no âmbito deste descritor. Considera que, desde que sejam cumpridas integralmente as
medidas de minimização elencadas no parecer, se encontram devidamente salvaguardadas as questões
patrimoniais.
- No que se refere ao parecer da Entidade Licenciadora é apresentada uma avaliação no âmbito dos
fatores ambientais paisagem, domínio hídrico, acessibilidades, ordenamento do território e
sócioeconomia que se enquadram nas preocupações e avaliação efetuada no âmbito da CA. Conclui que
dada a elevada impermeabilização existente na área de projeto, devem ser adotadas medidas de
mitigação de impactes ambientais na fase de exploração.
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Relativamente à proposta da Entidade Licenciadora para os novos edifícios incluírem coberturas
ajardinadas, a CA concorda com a mesma, já que se insere no âmbito dos fatores ecológicos, paisagem,
ordenamento do território, uso do solo, recursos hídricos e sócioeconomia, pelo que constituem
condicionantes e elementos a apresentar em sede de licenciamento, a enviar à AAIA para
apreciação/validação.
Para cumprimento do disposto no ponto 1 do artigo 18º do DL nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com
as alterações e a redação produzidas pelo DL nº 47/2014, de 24 de março, e considerando as avaliações
setoriais da significância dos impactes e preponderância dos descritores, plasmadas ao longo do
presente Parecer Técnico Final, foi construído, em sede de reunião da CA, ocorrida a 17 de dezembro
de 2014, o valor do Índice de Avaliação Ponderada de Impactes (IAP) relativo ao projeto em avaliação,
cuja tabela de cálculo constitui um anexo ao presente parecer, sendo apontado o seguinte quadro final:
8) Índice de avaliação ponderada de impactes ambientais
Resultado

IAP=2

NOTA:

IAP = 1

DIA Favorável

IAP = 2

DIA Favorável condicionada

IAP = 3

DIA Favorável condicionada

IAP = 4

DIA Favorável condicionada

IAP = 5

DIA Desfavorável

Conforme é patente, de acordo com a metodologia definida pelo Grupo de Pontos Focais das AAIA’s, e
aprovada pela SEA em 17 de abril de 2014, o resultado do IAP aponta para uma proposta de Declaração
de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada.
Assim, face à avaliação realizada sobre os elementos do projeto, EIA e respetiva Adenda, atendendo às
conclusões setoriais sobre cada um dos descritores, tendo em conta que os impactes mais significativos
poderão ser minimizados se forem implementadas as adequadas medidas de minimização, e
considerando o resultado global do IAP, a CA propõe a emissão de parecer favorável ao Projeto do
“Loteamento do Parque de Negócios das Empresas SONAE”, condicionado ao integral cumprimento
das condicionantes, dos elementos a entregar em fase prévia ao licenciamento, das medidas de
minimização e às demais consideradas de conveniente implementação no decurso da realização do
projeto, bem como ao cumprimento dos planos de monitorização, de acordo com a listagem seguinte:
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1. Condicionantes
1. Implementação do Plano de Gestão Ambiental (PGA) na fase de obra garantindo, deste modo, o
acompanhamento e verificação das medidas de minimização aprovadas.
2. Implementação do Plano de Manutenção das Áreas Verdes do PNES, apresentado na Adenda ao
EIA que prevê o controlo de espécies infestantes que se instalaram no local.
3. Implementação, nos projetos dos novos edifícios, de uma cobertura ajardinada à semelhança da
existente no Edifício Maia Business Center, com reutilização das águas pluviais e correspondente
Plano de Manutenção.
4. Comunicação, prévia, à Autoridade de AIA, quer da data de aprovação do projeto, quer da data
prevista para início da fase de construção.
5. Ao integral cumprimento das Medidas de Minimização elencadas no presente Parecer (que
englobam as propostas no EIA e aceites pela CA, e as avançadas pela CA), e às demais,
consideradas de conveniente implementação no decurso da realização do projeto, bem como à
apresentação e implementação dos Planos de Monitorização.

2. Elementos a enviar à Autoridade de AIA (CCDRN), em fase prévia ao licenciamento:
1. Estudo Geotécnico, que permita definir, com segurança, as características do substrato
existente na área de implantação dos edifícios a construir e medidas de minimização, para a fase
de construção, que se revelem necessárias, face aos resultados do Estudo Geotécnico.
2. Plano de Monitorização do Tráfego gerado na fase de exploração para avaliação e validação pela
Entidade Licenciadora.
3. Projeto de Arquitetura Paisagista para as coberturas ajardinadas para avaliação e validação pela
Entidade Licenciadora.
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Medidas de Minimização (MM):
Medidas de Projeto:
1. A implementação dos espaços verdes deverá pautar-se pelos princípios da sustentabilidade ambiental
no que respeita à utilização eficiente da água e da energia, devendo também serem privilegiadas a
adoção de espécies autóctones, bem adaptadas edafoclimaticamente e, por isso, com menores
necessidades hídricas e de manutenção.
2. Planear os trabalhos de forma a reduzir ao mínimo o período de tempo em que os materiais de
construção, de escavação e de demolição fiquem em depósitos ou aterros provisórios.
3. Planear os percursos mais adequados e evitar as horas de maior congestionamento de tráfego 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).
Fase Prévia à Construção
4. A calendarização da obra deverá ser elaborada de modo a evitar os trabalhos de decapagem,
escavação e movimentação de terras nas épocas de maior pluviosidade (Outubro a Março),
acautelando a ocorrência de fenómenos erosivos.
5. Criar um mecanismo expedito que permita o esclarecimento de dúvidas e o atendimento de
eventuais reclamações das populações.
6. 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 poente, 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.
7. Os trabalhos mais ruidosos devem ser criteriosamente planeados de modo a diminuir a
incomodidade da população.
Fase de Construção
8. Criar um sistema periférico para recolha e drenagem das águas pluviais, capaz de conduzir estas
águas até ao meio recetor natural em boas condições, 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.

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 853 (Proc. 709355)
Projeto do Loteamento do Parque de Negócios das Empresas SONAE
janeiro de 2015

Página 78 de 116

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

9. Garantir que os veículos e máquinas afetos à fase de construção, circulem em boas condições de
carburação e que as necessárias revisões e inspeções periódicas sejam efetuadas de forma atempada,
no sentido de diminuir o risco de ocorrência de situações acidentais e minimizar as emissões gasosas
e de ruído.
10. 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.
11. 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.
12. 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;
13. 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;
14. Favorecer a utilização de mão-de-obra e de prestadores de serviço locais;
15. Sinalizar os locais de acesso às frentes de obra e ao estaleiro através da implementação de um
sistema que informe da aproximação da obra, com indicação de redução de velocidade.
16. Para fontes fixas e áreas do estaleiro, normalmente confinados a um determinado espaço, será de
equacionar a colocação de tapumes.
17. As fontes fixas ou pequenas áreas onde decorram atividades ruidosas, poderão ser encapsuladas com
a precaução de permitir a ventilação do espaço, ou arrefecimento de motores caso se trate de um
equipamento, se necessário.
18. Orientar a gestão de resíduos por um Plano de Gestão de Resíduos (PGR), 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. No âmbito
deste PGR, deverão ser consideradas, entre outras, as seguintes medidas:
a.

Elaborar um dossier “Resíduos” presente na zona administrativa do estaleiro que possua o
Plano de Gestão de Resíduos e toda a documentação associada, designadamente o registo
atualizado das quantidades de resíduos gerados, respetivos destinos finais, com base nas
guias de transporte de resíduos, certificados de receção e documentação associada aos
operadores;
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b.

Deverá ser considerado um espaço no estaleiro para o armazenamento temporário de
resíduos, de acordo com a sua tipologia, devendo ser prevista a contenção/retenção de
eventuais escorrências/derrames. Este espaço deverá estar devidamente assinalado e
organizado de modo a evitar acidentes;

c.

Evitar o contacto de resíduos perigosos com resíduos banais. No caso de se verificar a
contaminação de resíduos banais, estes terão o mesmo destino final que o material
contaminante;

d.

Armazenar os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados em recipientes adequados e
estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem;

e.

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;

f.

Antes da demolição das estruturas edificadas existentes (antiga ETAR e pavimentos) é
fundamental proceder ao desmonte dos diferentes materiais que as constituem, de modo a
facilitar a valorização e deposição final dos resíduos resultantes. Devem ser removidas
todas as estruturas em madeira, metais, vidros, e infraestruturas internas (rede de água e
cabos elétricos, entre outros). Sempre que possível deverá ser promovida a triagem dos
materiais, sendo os resíduos geridos por operadores licenciados para o efeito de acordo
com a tipologia, privilegiando-se a sua valorização;

g.

Nos trabalhos de decapagem dos solos, deve avaliar-se a sua potencial contaminação pelas
atividades desenvolvidas no local. Caso seja detetada a degradação da qualidade do solo,
deve ser tratado como resíduo por operador devidamente licenciado para o efeito. Os
solos com boa qualidade devem ser conservados e reutilizados nos arranjos de espaços
exteriores. Os solos excedentários, caso existam, devem ser utilizados noutros locais. As
operações de armazenamentos e transporte do solo devem evitar a sua degradação,
garantindo a conservação das características naturais;

h.

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, 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;
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i.

Os resíduos produzidos no estaleiro deverão ser, sempre que possível, triados e
valorizados, incluindo os resíduos equiparados a urbanos que poderão ser tratados nos
sistemas municipais de gestão de resíduos, desde que a sua produção não seja muito
elevada (superior a 1100L/dia). Para este efeito deverão existir nas áreas sociais
contentores que facilitem a separação adequada;

j.

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;

k.

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;

19. Efetuar o acompanhamento arqueológico dos trabalhos de desmatação e de remoção do coberto
vegetal, bem como de todos os trabalhos de movimentação de terras e abertura de valas / escavação,
seja para construção dos novos edifícios, seja para execução de infraestruturas ou para criação de
acessos à obra. Este acompanhamento terá ser efetuado até que sejam atingidos níveis geológicos ou
arqueologicamente estéreis, devendo os trabalhos arqueológicos ser assegurados, no mínimo, por
um arqueólogo por frente de obra.
20. Realização de prospeção arqueológica sistemática, após a desmatação, das áreas em que a visibilidade
não possibilitou a sua realização, a fim de colmatar lacunas de conhecimento.
21. Após a demolição das construções existentes e da remoção do revestimento asfáltico, deverá ser
efetuada nova prospeção de terreno, com vista à deteção de eventuais vestígios arqueológicos.
22. No caso de serem identificados vestígios arqueológicos terão ser efetuados todos os registos
necessários à recolha e salvaguarda da informação arqueológica e adotadas medidas de minimização,
específicas em consonância com a natureza dos vestígios identificados, sendo que a impossibilidade
de não afetação dos mesmos pela implementação do projeto implicará sempre a sua escavação
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integral. Estas medidas de minimização específicas terão que ser previamente validadas pela entidade
de tutela do património arqueológico.
23. Os trabalhos de construção civil serão de imediato suspensos na área de identificação de quaisquer
vestígios arqueológicos, devendo a ocorrência ser comunicada de seguida à tutela do património
arqueológico.

Fase de Exploração
24. Assegurar a manutenção adequada das áreas verdes criadas;
25. Remover a biomassa vegetal e outros resíduos biodegradáveis resultantes manutenção das áreas
verdes que devem ser devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua
compostagem;
26. Manter as áreas verdes de enquadramento e de coberturas ajardinadas recorrendo a métodos o mais
sustentáveis possível (prevalência dos meios mecânicos de controlo das espécies indesejadas em
detrimento dos meios químicos) e utilizando a água de rega de forma eficiente;
27. Estudar a possibilidade de distribuição dos veículos pesados que acedem ao PNES pela Portaria
Nascente num conjunto de rotas possíveis e diversas, diminuindo o número de veículos pesados em
cada rota e assim diminuindo o número de recetores sensíveis expostos e a exposição de recetores
sensíveis aos poluentes atmosféricos emitidos pelos veículos pesados;
28. Garantir que 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 e de ruído.
29. Garantir, dentro do possível, que o tráfego gerado circule fora das horas de ponta identificadas para
as vias envolventes, atenuando os seus efeitos sobre o tráfego e acessibilidades.
30. Localizar, orientar e configurar os elementos mecânicos e sistemas de AVAC que venham a ser
instalados tendo em conta a localização das habitações no limite do Parque de Negócios, e o
conforto e comodidade dos clientes e dos trabalhadores desses edifícios. 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 devidas para as características tonais e
impulsivas do ruído e o tempo de duração desse ruído.
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31. Assegurar a recolha seletiva dos resíduos domésticos e equiparados, nos contentores colocados para
o efeito, produzidos nas áreas comuns do loteamento encominhando-os para destino autorizado.
32. Todas as empresas do Loteamento deverão monitorizar os resíduos produzidos (industriais e
outros) com vista à sua redução gradual e promoção da sua valorização adequada, privilegiar-se as
opções de valorização de resíduos em detrimento de opções de eliminação.
33. Reutilizar águas pluviais ou mesmo de águas resultantes dos próprios processos produtivos, de modo
a reduzir o consumo de água. Esta prática, já implementada nalguns dos lotes, poderá permitir
reduções do consumo de água da ordem dos 40%.

Fase de Desativação:
34. Esta fase deverá ser orientada por um plano de desativação que hierarquize as ações a desenvolver.
35. Implementar os programas de monitorização e medidas identificadas aplicáveis.
36. A biomassa vegetal e outros resíduos biodegradáveis resultantes manutenção das áreas verdes devem
ser removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua compostagem.
37. Deverão remover-se todos os materiais/equipamentos passíveis de reutilização.
38. Os materiais que não possam ser reutilizados deverão ser triados com vista à sua valorização,
privilegiando-se a reciclagem.
39. Deverão aplicar-se, nesta fase, as orientações referidas para a fase de construção, uma vez que os
resíduos a produzir serão essencialmente de demolição e construção.

Planos de Monitorização (PM):
A CA aprovou os planos de monitorização seguintes.

Plano de Monitorização de Resíduos
Para a fase de construção é proposto o seguinte Plano de Monitorização de Resíduos:
 Objetivos
O plano de monitorização de resíduos na fase de construção pretende verificar e otimizar a gestão de
resíduos de construção e demolição gerados durante a construção dos edifícios previstos no
Loteamento do PNES, garantindo o prosseguimento dos princípios da autossuficiência, da prevenção e
redução, da hierarquia das operações de gestão de resíduos, da responsabilidade do cidadão, da
regulação da gestão de resíduos e da equivalência, previstos no Decreto-Lei n.º178/2006, de 5 de
Setembro.
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 Responsabilidades
A execução deste plano é da responsabilidade Empreiteiro Geral, através do técnico de ambiente
responsável pelo acompanhamento ambiental da obra após aprovação prévia do Dono da Obra.
 Parâmetros
Os parâmetros a monitorizar são as quantidades e tipologias de resíduos gerados, a forma de
acondicionamento dos mesmos, o transporte e destino final dos resíduos gerados.
 Metodologias
A metodologia de monitorização passa pelo registo, em formulário próprio dos resíduos gerados e pela
recolha da documentação associada à sua gestão: guias de transporte e certificados de receção, bem
como as cópias das licenças dos operadores. Os dados recolhidos serão tratados de modo a
percecionar a evolução.
 Periodicidade .
Mensal
 Metas
 Reduzir a quantidade de resíduos gerados na construção dos edifícios previstos no PNES.
 Reduzir a quantidade de resíduos perigosos gerados na construção dos edifícios previstos no PNES.
 Reduzir a quantidade de resíduos encaminhados para operações de eliminação/aumentar a quantidade
de resíduos encaminhados para valorização.
Para a fase de exploração, é proposto o seguinte Plano de Monitorização de Resíduos:
 Objetivos
O objetivo do Plano de Monitorização de resíduos na fase de funcionamento é o controlo das tipologias
e quantidades de resíduos produzidos no PNES, bem como das operações associadas à sua gestão com
vista à prossecução dos princípios gerais da gestão de resíduos, contemplados no respetivo regime
jurídico.
 Responsabilidades
A responsabilidade da monitorização é do Responsável de Ambiente de cada uma das empresas que
constituem o PNES.
No caso da Logística, dado tratar-se de uma empresa certificada pela Norma ISO 14001:2004 – Sistemas
de Gestão Ambiental, o responsável é o constante no respetivo Manual de Gestão e o Plano de
monitorização de resíduos consta do Plano de Gestão Ambiental.
 Parâmetros
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Os parâmetros a monitorizar são as quantidades e tipologias de resíduos gerados, a forma de
acondicionamento dos mesmos, o transporte e destino final dos resíduos gerados bem como os custos
e receitas associados às operações.
 Metodologias
As metodologias consistem no registo sistemático dos resíduos produzidos e adoção de ações com vista
à sua redução/gestão mais adequada com vista à otimização dos processos, diminuição dos impactes
ambientais e económicos da gestão de resíduos.
Será ainda efetuada a recolha da documentação associada à sua gestão: guias de transporte e certificados
de receção, bem como as cópias das licenças dos operadores. Os dados recolhidos serão tratados de
modo a percecionar a evolução.
 Periodicidade
Mensal
 Metas
 Redução das quantidades de resíduos produzidos;
 Redução das quantidades de resíduos perigosos produzidos;
 Redução da quantidade de resíduos encaminhados para eliminação;
 Aumento da quantidade de resíduos encaminhados para valorização.
Para a fase de desativação, é proposto o seguinte Plano de Monitorização de Resíduos:
 Objetivos
O plano de monitorização de resíduos na fase de desativação pretende verificar e otimizar a gestão de
resíduos de construção e demolição (partindo do principio que o PNES será desmantelado) gerados
durante a desativação do PNES, garantindo o prosseguimento dos princípios da autossuficiência, da
prevenção e redução, da hierarquia das operações de gestão de resíduos, da responsabilidade do
cidadão, da regulação da gestão de resíduos e da equivalência, previstos no Decreto-Lei n.º178/2006, de
5 de Setembro, ou outros objetivos que constem da legislação que eventualmente vigorar aquando da
desativação.
O Plano de Monitorização desta fase, caso a mesma venha a ocorrer, deverá ser revisto e atualizado em
função do contexto legislativo e de enquadramento que se verificar na altura em que ocorrer a referida
desativação.
 Responsabilidades
A responsabilidade é do Empreiteiro Geral encarregado da desativação, através do técnico de ambiente
e após aprovação prévia do Dono da Obra.
 Parâmetros
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 853 (Proc. 709355)
Projeto do Loteamento do Parque de Negócios das Empresas SONAE
janeiro de 2015

Página 85 de 116

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Os parâmetros a monitorizar são as quantidades e tipologias de resíduos gerados, a forma de
acondicionamento dos mesmos, o transporte e destino final dos resíduos gerados.
 Metodologias
As metodologias de monitorização passam pelo registo, em formulário próprio dos resíduos gerados e
pela recolha da documentação associada à sua gestão: guias de transporte e certificados de receção,
bem como as cópias das licenças dos operadores. Os dados recolhidos poderão ser tratados de modo a
percecionar a evolução.
 Periodicidade
Mensal
 Metas
 Redução das quantidades de resíduos produzidos;
 Redução das quantidades de resíduos perigosos produzidos;
 Redução da quantidade de resíduos encaminhados para eliminação;
 Aumento da quantidade de resíduos encaminhados para valorização.

Plano de Monitorização do Ruído
A monitorização do ruído visa acompanhar a evolução do ambiente acústico nas fases de construção e
de exploração do PNES, nos locais com ocupação sensível que estão expostos ao ruído, e por outro
lado verificar se as conclusões apresentadas no presente EIA se confirmam, ou se necessitam projetar
medidas específicas de minimização de ruído.
Para a monitorização do ruído haverá que proceder à medição periódica dos níveis sonoros apercebidos
junto dos recetores mais afetados pelo ruído com origem nas principais fontes de ruído previstas e que
são indicados na figura seguinte, identificados como recetores A (Rua Recamunde – fachadas das
traseiras das habitações) e D (moradia isolada entre as Ruas de Recamunde e Rua da Estação), de modo
a avaliar a evolução das condições acústicas e o cumprimento das exigências regulamentares dos
critérios de exposição máxima e do critério de incomodidade do RGR.
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O Plano de Gestão Ambiental a elaborar deve identificar as fases críticas da obra em termos de emissão
de ruído que serão as mais indicadas para a realização das campanhas de monitorização dos níveis
sonoros.
As medições acústicas têm de ser realizadas por entidade acreditada pelo IPAC, e no cumprimento das
exigências regulamentares aplicáveis.
A identificação feita dos 2 recetores sensíveis neste estudo (A, D) não exclui a possibilidade de se
proceder à monitorização do ruído em zonas ou recetores adicionais, que eventualmente venham a ser
identificados como de interesse, se for apresentada reclamação por incomodidade devido ao ruído ou se
for edificada nova habitação em local exposto ao ruído do empreendimento. As alterações devem ser
fundamentadas no relatório de ensaio sendo os pontos de medição escolhidos identificados nos
relatórios de monitorização, através da descrição detalhada da sua localização, acompanhada de
indicação em planta e registo fotográfico.
Para avaliação dos resultados obtidos deve ser confirmada em cada campanha de monitorização junto da
Câmara Municipal se houve entretanto alterações da classificação acústica da zona onde se localizam os
recetores sensíveis por forma a verificar o cumprimento dos Valores Limite de Exposição (artigo 11º do
RGR).
Devem ser calculados os valores para os indicadores de ruído Lden e Ln e o critério de incomodidade.
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A periodicidade prevista das campanhas de monitorização na fase de construção é trimestral, mas deve
ser ajustada ao decorrer das fases consideradas críticas em termos de emissão sonora no Plano de
Gestão Ambiental.
Na fase de exploração a periodicidade deve ser anual, mas deve ser ajustada conforme os resultados
obtidos e eventuais desvios face ao previsto no presente estudo, podendo passar a quinquenal caso os
resultados confirmem as previsões feitas de acréscimos no níveis sonoros inferiores a 1dB(A) nos 3
períodos de referência.
A apresentação dos resultados deverá incluir a comparação com a campanha de monitorização de
referência e, a partir da 2ª campanha de monitorização, a análise evolutiva dos níveis de ruído registados,
com indicação dos tempos e horários de amostragem.
O “Plano de Monitorização do Ruído” deverá ser revisto e reformulado sempre que sejam detetadas
alterações significativas das condições acústicas previstas ou dos locais a monitorizar.

Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos
Recursos Hídricos Superficiais
Face aos impactes identificados, o EIA propõe um plano de monitorização para os recursos hídricos
superficiais em dois pontos PA-12 e PA-24, a implementar durante a fase de construção e nos dois
primeiros anos da fase de exploração. Atendendo à particularidade deste projeto, em que as edificações
já foram quase todas executadas, não existem razões para a implementação do programa de
monitorização durante a fase de construção, aceitando-se o programa para fase de exploração, durante
os primeiros dois anos.
Deste modo, relativamente a este fator ambiental sugere-se a adoção de um plano de monitorização
que contemple as seguintes medidas:
i) Pontos de amostragem:
- PA-12;
- PA-24.
A localização dos pontos selecionados para integrarem o Plano de Monitorização encontra-se na Planta
n.º9 do Anexo I do Volume de Anexos Técnicos do EIA.
ii) Frequência da Amostragem e Parâmetros a Monitorizar:
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Propõe-se a realização de campanhas semestrais nos dois primeiros anos de exploração após a
construção, a realizar nos meses de Março e Setembro.
Poderá, ainda, ser realizada uma análise não periódica, sempre que ocorram variações bruscas e
acentuadas no valor dos parâmetros analisados. A análise deverá ser decidida consoante o caso, de
modo a despistar as causas prováveis das alterações verificadas.
Os parâmetros a monitorizar serão:
- pH;
- Condutividade;
- Sólidos suspensos totais;
- CBO5;
- CQO;
- Azoto Amoniacal;
- Fósforo Total
- Hidrocarbonetos totais.
iii) Critérios de avaliação:
Os critérios de avaliação serão os constantes no ANEXO XXI do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de
Agosto, salvo ocorrendo publicação mais recente de decretos reguladores que substituam os anteriores.
iv) Métodos de Análise:
Os métodos de análise a empregar na avaliação dos parâmetros a monitorizar, referidos em ii), são os
constantes do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.

Águas Subterrâneas
Para monitorização das águas subterrâneas, é proposta a monitorização três pontos – PA11, PA18 e
PA23, a implementar durante a fase de construção e nos dois primeiros anos da fase de exploração.
Pelas razões anteriormente expostas para alteração do plano de monitorização de águas superficiais,
propõe-se que neste caso a monitorização das águas subterrâneas seja implementada apenas durante os
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dois primeiros anos da fase de exploração e somente no ponto PA-18, localizado no interior do
loteamento.
Deste modo, relativamente a este fator ambiental sugere-se a adoção de um plano de monitorização
que contemple as seguintes medidas:
i) Pontos de amostragem:
- PA-18;
A localização dos pontos selecionados para integrarem o Plano de Monitorização encontra-se na Planta
n.º9 do Anexo II do Volume de Anexos Técnicos do EIA.
ii) Frequência da Amostragem e Parâmetros a Monitorizar:
Propõe-se a realização de campanhas semestrais nos dois primeiros anos de exploração após a
construção, a realizar nos meses de Março e Setembro.
Poderá, ainda, ser realizada uma análise não periódica, sempre que ocorram variações bruscas e
acentuadas no valor dos parâmetros analisados. A análise deverá ser decidida consoante o caso, de
modo a despistar as causas prováveis das alterações verificadas.
Os parâmetros a monitorizar serão:
- Os concordantes com o controlo de rotina 1 e controlo de rotina 2, definidas no Anexo II do
Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto;
- Nível freático (quando aplicável);
- Caudal (quando aplicável);
- Temperatura da água;
- Sólidos suspensos totais;
- Para uma melhor caracterização, na campanha de monitorização de Setembro, deverão ainda ser
monitorizados os seguintes parâmetros:
- Cloretos;
- Sulfatos;
- Hidrogenocarbonatos;
- Catião Cálcio;
- Catião Magnésio;
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- Catião Potássio;
- Catião Sódio.
Os critérios de avaliação serão os constantes no ANEXO II do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de
Agosto, salvo ocorrendo publicação mais recente de decretos reguladores que substituam os anteriores.
iv) Métodos de Análise:
Os métodos de análise a empregar na avaliação dos parâmetros a monitorizar, referidos em ii), são os
constantes no Anexo IV do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto.

Plano de Monitorização da Qualidade do Ar
i) Parâmetros a monitorizar:
O parâmetro a monitorizar será o NO2, com recurso a amostradores passivos, assim como a será
efetuada a caracterização meteorológica para o período de medição.
Deve ser apresentado o n.º de veículos pesados que acederam pela Portaria Nascente ao PNES, por
cada rodovia de acesso, durante o período de medição.
ii) Locais e frequência:
Devem ser monitorizados os recetores sensíveis localizados na berma das rodovias utilizadas nas rotas
de acesso à Portaria Nascente do PNES: rua Conselheiro Costa Aroso, rua Adelino Amaro da Costa e
via paralela à A41/IC24. Devem ser selecionados os recetores sensíveis mais expostos, isto é, os mais
próximos da rodovia.
Deve ser efetuada uma campanha com a duração de 1 semana. A campanha deve ser efetuada após a
análise das rotas dos veículos pesados que acedem pela Portaria Nascente ao PNES.
iii) Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do programa
de monitorização:
Deverá ser entregue à Autoridade de AIA o relatório de monitorização após a campanha de
monitorização. A frequência das campanhas de monitorização subsequentes, deve ser condicionada aos
resultados obtidos na primeira monitorização. Assim, se as medições de NO2 indicarem a ultrapassagem
do valor limite anual para proteção da saúde humana (40 μg/m3) deverão ser aplicadas medidas de
gestão ambiental e deverá ser efetuada uma nova campanha após a aplicação das mesmas.
iv) Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados dos programas de
monitorização:
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Se as medições de NO2 indicarem a ultrapassagem do valor limite anual para proteção da saúde humana
(40 μg/m3), deverá ser efetuado um estudo das possíveis rotas dos veículos pesados que acedem ao
PNES pela Portaria Nascente por forma a selecionar um conjunto de rotas possíveis e diversas que
diminuam o número de veículos pesados em cada rota por forma a diminuir quer o número de
recetores sensíveis expostos, quer a exposição de recetores sensíveis aos poluentes atmosféricos.
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ANEXOS

1 – PEDIDO ELEMENTOS ADICIONAIS 26.09.2014;
2 – CONFORMIDADE 12.11.2014;
3 – RELATÓRIO DE VISITA 20.11.2014;
4 – TABELA COM CÁLCULO DO IAP;
5 – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO PROJETO.
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1 - PEDIDO ELEMENTOS ADICIONAIS 26.09.2014;
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2 - CONFORMIDADE 12.11.2014
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3 – RELATÓRIO DE VISITA 20.11.2014
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4 – TABELA COM O CÁLCULO DO IAP
1) Identificação dos fatores ambientais
A preencher pela presidência da CA
Ruído

Resíduos

Património

Recursos hídricos

Qualidade Ar

Uso do solo

Ecologia

Socioeconomia

Ruído

Resíduos

Património

Recursos hídricos

Qualidade Ar

Uso do solo

Ecologia

Socioeconomia

X

X

X

X

X

X

X

X

Geologia

2) Significância dos impactes negativos por fator ambiental
Dados obtidos através dos pareceres setoriais (ficha setorial)
Fatores Ambientais
Geologia

Muito significativo
Significância global dos Significativo
impactes negativos por
Pouco significativo
fator ambiental
Sem significado

X

3) Significância dos impactes positivos por fator ambiental
Dados obtidos através dos pareceres setoriais (ficha setorial)
Fatores Ambientais
Ruído

Resíduos

Património

Recursos hídricos

Qualidade Ar

Uso do solo

Ecologia

Muito significativo
Significância global dos Significativo
impactes positivos por
Pouco significativo
fator ambiental
Sem significado

Socioeconomia

Geologia

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Ruído

Resíduos

Património

Recursos hídricos

Qualidade Ar

Uso do solo

Ecologia

X

X
X

X

X

X

X

4) Preponderância dos fatores ambientais
A propor pela presidência da CA e a acordar em reunião da CA
Fatores Ambientais
Socioeconomia

Geologia

Determinante
Preponderância do
fator ambiental

Relevante

X

Não relevante

X

5) Avaliação ponderada dos impactes negativos por fator ambiental
Calculada com base na significância dos impactes e na preponderância dos fatores
Fatores Ambientais
Significância ponderada dos impactes
negativos por fator ambiental

Ruído

Resíduos

Património

Recursos hídricos

Qualidade Ar

Uso do solo

Ecologia

Socioeconomia

Geologia

3

3

2

2

2

2

2

3

1

6) Avaliação ponderada dos impactes positivos por fator ambiental
Calculada com base na significância dos impactes e na preponderância dos fatores
Fatores Ambientais
Significância ponderada dos impactes
positivos por fator ambiental

Ruído

Resíduos

Património

Recursos hídricos

Qualidade Ar

Uso do solo

Ecologia

Socioeconomia

Geologia

1

1

1

1

1

1

2

7

1

7) Avaliação ponderada dos impactes do projeto
Calculada por subtração da avaliação ponderada de impactes positivos por fator ambiental à avaliação ponderada dos impactes negativos por fator ambiental e considerando os seguintes pressupostos:
- um índice parcial de impacte negativos = 8 determina automativametne um IAP = 5
- os valores de avaliação ponderada de impactes negativos / positivos ≤ 3 não são contabilizados para cálculo do IAP
Fatores
Ruído

Resíduos

Património

Recursos hídricos

Qualidade Ar

Uso do solo

Ecologia

Socioeconomia

Geologia

Indice parcial de impactes negativos

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Indice parcial de impactes positivos

NC

NC

NC

NC

NC

NC

2

7

NC

NC - Não contabilizado para efeitos de avaliação ponderada dos impactes do projecto

Ponderação de impactes negativos

0

Ponderação de impactes positivos

9

Ponderação Total

-9

(Total impactes negativos - Total impactes positivos)

8) Indice de avaliação ponderada de impactes ambientais
Resultado

IAP=2

IAP = 1

DIA Favorável

IAP = 2

DIA Favorável condicionada

IAP = 3

DIA Favorável condicionada

IAP = 4

DIA Favorável condicionada

IAP = 5

DIA Desfavorável
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5 – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO PROJETO (CÓIA DO EIA)
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