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I. INTRODUÇÃO 

O presente Resumo Não Técnico (RNT) diz respeito ao Estudo de Impacte Ambiental do 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do Projecto de Execução do Loteamento 
Industrial do Parque de Negócios das Empresas Sonae (PNES), localizado numa área de cerca de 
23,4 ha no lugar de Espido, freguesias da Maia e Moreira, concelho da Maia, distrito do Porto. 

Com a elaboração de um Resumo Não Técnico, pretende-se sintetizar e traduzir em linguagem 
simples e clara toda a informação do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relevante para a 
compreensão do projeto, bem como, dos seus efeitos para o ambiente e população. O EIA é 
constituído por três volumes designadamente Relatório, Anexos Técnicos e o presente Resumo Não 
Técnico. 

O objetivo principal do projeto em estudo é o licenciamento de um Loteamento existente 
que integra uma área de indústria, serviços, armazenagem e logística, permitindo a potenciação 
plena da sua localização estratégica, uma vez que se situa, 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 do país (Lisboa) pela A1. 
De salientar que o Loteamento encontra-se construído quase na totalidade e o presente 
procedimento visa completar o processo de Licenciamento, de acordo com a legislação aplicável. 

O Promotor deste projeto é o Fundo de Investimento Imobiliário Fechado IMOSEDE , com sede 

em Espido, Via Norte, 4470-177 Maia, com o telefone de contacto 229 487 522. 

A entidade licenciadora do Projecto em análise é a Câmara Municipal da Maia e a Autoridade 
de Avaliação de Impacte Ambiental é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Norte (CCDRN). 

O estudo foi desenvolvido pela Ambisitus – projectos, gestão e avaliação ambiental, Lda., 
durante o período entre Outubro de 2011 e Maio de 2012 e contou com a participação de técnicos 
especialistas das diferentes áreas abordadas. Por motivos alheios ao Promotor só em Setembro de 
2014 se deu início ao procedimento de avaliação. Dado não se terem verificado alterações 
significativas ao nível do funcionamento do Loteamento em questão, nem do contexto que 
envolveu o processo de elaboração do EIA, não foi efetuada a atualização do mesmo por se 
considerar que nesta situação se mantêm válidas as considerações e avaliação efetuadas. 

II. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

O projecto em análise localiza-se no lugar de Espido, freguesias de Moreira e Maia, no concelho 
da Maia como se pode observar na Figura 1. A área do loteamento encontra-se delimitada por duas 
vias de grande tráfego: IC24/A41 a Norte e EN13 a Poente, estando ainda prevista uma nova via 
de ligação no limite sudoeste. Esta via encontra-se prevista no Plano Diretor Municipal da Maia 
(PDMM) em vigor, onde é referida como Via Periférica. 

Ao nível das acessibilidades a área é servida por um conjunto de infraestruturas viárias que 
garantem o acesso rápido ao IC24/A41 que constitui a Circular Regional Exterior do Porto, e a 
partir da qual é garantido o acesso às principais ligações de autoestrada da região norte: A28 
(Viana do Castelo), A3 (Braga) e A42 (Paços de Ferreira e Felgueiras). A partir destas, é facultada 
a ligação à A4 (Vila Real) e à A1 (Lisboa). Para além destas vias, o IC24/A41 assume ainda elevada 
importância ao estabelecer a ligação com as principais vias de entrada/saída da cidade do Porto, 
como sejam, a EN13 e a EN14. 
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Figura 1 – Localização a nível nacional, regional e local da área de intervenção 
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III. JUSTIFICAÇÃO E BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Este Projeto de Loteamento constitui uma pretensão cujo processo de licenciamento teve início 
no ano de 2000 com um Pedido de Informação Prévia à Câmara Municipal da Maia, sendo seguido 
por um pedido de licenciamento do loteamento em 2001. A operação de loteamento incide sobre 
terrenos de empresas do Grupo Sonae, nomeadamente sobre 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. Nesta área 
desenvolvem-se ainda as operações de armazenagem e logística do setor de distribuição e retalho 
do Grupo Sonae.  

Em 2004 foi formulado um projecto de alteração ao loteamento a licenciar, dando resposta a 
algumas questões levantadas pelo Município e pelo Instituto das Estradas de Portugal (IEP). Deste 
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 há 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 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 de loteamento na área sobrante. Esta área não integra o 
Projeto sujeito a AIA, mas consta, a título indicativo, na planta de implantação (ver Figura 2) em 
tons de cor mais esbatidos, tendo sido consideradas as capacidades de carga da área ao nível das 
construções de acordo com aquelas que são as intenções atuais do proponente. 

III.1. USO ATUAL DO SOLO 

Atualmente, a maioria da área do Projecto 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, correspondendo 
na Planta Síntese aos Lotes 1, 2 e 3 (Figura 2). 

As empresas existentes  na área do Projecto empregam cerca de 2000 trabalhadores, 
funcionando 24h por dia, todos os dias do ano. 

Na planta seguinte apresenta-se a ocupação atual dos lotes com identificação dos usos 
inerentes aos vários edifícios. 
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Figura 2 – Layout geral do Loteamento – ocupação atual e proposta 

III.1.1. Lotes  

O Loteamento propõe 3 lotes (Lotes 1, 2 e 3), ocupados na sua maioria por construções 
existentes, sendo apenas proposto 3 edifícios novos: um edifício no Lote 1 e dois edifícios no Lote 
2. A área total do terreno sujeito a loteamento é de 234 098,52 m2. 

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. Este lote ocupa uma área total de 55 661 m2, correspondendo a cerca de 24% do 
total do terreno. Relativamente ao número de pisos, neste lote predomina a tipologia de rés-do-
chão mais um piso, sendo proposta a construção de um novo edifício do tipo rés-do-chão mais dez 
pisos. Este edifício será construído no local ocupado pela antiga ETAR, já desativada. No lote 1, 
apenas no edifício proposto estão previstos três pisos de cave destinados a estacionamentos, 
existindo mais duas áreas de estacionamento à superfície.  

Existe ainda um espaço considerável ocupado por um conjunto de estruturas industriais 
ultrapassadas e desativadas da SIR. O proponente tem intenções de aí constituir um núcleo de 
arqueologia industrial, eventualmente apoiado por elementos de informação/interpretação, 
perpetuando a memória do local.  

Este lote é o único que inclui usos industriais, que correspondem às instalações da SIR, 
empresa licenciada no âmbito do Regime de Exercício da Atividade Industrial, incluindo-se no tipo 
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2, relativo a empresas de menor grau e risco ambiental e média dimensão. Nesta empresa laboram 
atualmente 108 trabalhadores entre operadores e administrativos. 

A unidade de cogeração referida corresponde a uma central de cogeração em ciclo combinado 
com base em turbina a gás natural com 6,3 MW de capacidade elétrica instalada, que produz 
simultaneamente energia elétrica (para venda ao Sistema Elétrico Público ao abrigo da legislação 
em vigor) e energia térmica.  

O Lote 2 é ocupado por empresas da Holding Sonae MC responsáveis pela logística de 
distribuição do sector do retalho alimentar no Norte do país. O Lote 2 constitui o maior lote do 
loteamento ocupando uma área total de 136 138 m2 correspondendo a cerca de 58% do total do 
terreno. 

Este Lote inclui 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). Um destes edifícios (escritórios), denominado Sonae Maia Business 
Center foi construído de raiz segundo critérios de sustentabilidade ambiental, sendo o primeiro 
edifício da Península Ibérica a obter a certificação LEED Gold e o primeiro a obter a certificação 
LEED em Portugal. A certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) é uma 
das certificações existentes concedidas para edifícios verdes (Green Buildings) atribuída pela ONG 
norte-americana USGBC (U. S. Green Building Council).  

A maioria dos edifícios do Lote 2 são constituídos pelo rés-do-chão, havendo um edifício (Sonae 
Maia Business Center) ocupado por escritórios da tipologia rés-do-chão mais cinco pisos. Neste lote 
existem ainda caves em três dos edifícios, servindo essencialmente para estacionamento (1749 
lugares de estacionamento em cave para ligeiros). O estacionamento dos pesados é feito à 
superfície neste Lote correspondendo a cerca de 190 lugares. 

Refira-se ainda a cobertura verde de um dos edifícios de armazenagem localizado a sudeste no 
lote 2, com uma área de cerca de 22 000m2. Este edifício foi construído cumprindo os mais 
elevados critérios de sustentabilidade destacando-se a recolha das águas pluviais na superfície, 
reutilizadas na rega e limpezas de pavimentos, a elevada eficiência energética resultante dos 
métodos construtivos e materiais utilizados, redução em 50% da energia necessária para 
iluminação devido às soluções de iluminação natural utilizadas, entre outras medidas. 

O Lote 3 é apenas ocupado por áreas verdes, que contribuem para o enquadramento 
paisagístico do Loteamento, e ainda por estacionamento. 

III.1.2. Abastecimento de água 

Atualmente, a água utilizada nos lotes existentes tem origens diferenciadas: água pluvial 
captada numa caixa existente na cave (piso -2) do edifício 2 do Lote 2, água subterrânea captada 
em dois poços existentes (devidamente licenciados), água da rede pública e água reutilizada em 
usos menos nobres (no edifício 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, 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 
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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 utilização da água pluvial recolhida na cobertura na rega e lavagem de pavimentos. Os 
volumes de água reutilizada ainda não estão contabilizados. 

Os valores anuais dos consumos de água contabilizados apresentam-se no quadro seguinte, de 
acordo com os dados fornecidos pelo promotor: 

Quadro III.1 – Origem e quantidade da água consumida no Loteamento 

Origem da água Quantidade consumida (m3/ano) 

Pluvial e subterrânea (poços) 15 000 

Rede Pública 45 000 

Total 60 000 

III.1.3. Utilização de Energia  

A energia utilizada atualmente 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). Do processo de cogeração 
resulta ainda a produção de cerca de 35 000 MWh/ano de energia elétrica para venda à rede 
pública. 

III.1.4. Circulação e estacionamento 

Os acessos ao Loteamento são garantidos a partir da EN13, pela via coletora existente ou a 
partir da rotunda, a poente, e também a partir da Rua Conselheiro Costa Aroso, a norte, para toda 
a circulação de pesados gerada pelas empresas de distribuição. 

Futuramente, poderá ainda ser utilizada a Via Periférica, prevista para o limite sudeste da área, 
que fará a ligação entre a EN13 e a Rua Conselheiro Costa Aroso. Esta via encontra-se prevista no 
PDMM, tendo já a ligação prevista na rotunda sul de acesso ao Loteamento existente, mas não 
existe atualmente horizonte para sua construção. 

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 ou 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 resume a situação geral dos estacionamentos: 

Estacionamentos N.º Lugares 
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Estacionamentos N.º Lugares 

Pesados 190 

Ligeiros (à superfície) 225 

Ligeiros (em cave) 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 
Fórum Maia. Diariamente cerca de 50 funcionários utilizam este serviço. 

III.1.5. 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. 

III.1.6. Infraestruturas 

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 que distribui a água para os vários ramais existentes, constituindo uma rede periférica 
envolvendo os edifícios. 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. 

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. 

A rede de águas residuais domésticas desenvolve-se a partir do arruamento que liga a Rua 
Conselheiro Costa Aroso em direção à EN13, onde liga ao coletor existente. 

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; as restantes são encaminhadas para o coletor de águas 
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residuais domésticas existente na EN13. Existe ainda um outro canal, com a direção aproximada 
Norte-Sul, que entronca no primeiro e que se destina a recolher as águas de escorrência 
provenientes de uma linha de escorrência natural existente a Norte da A41/IC24. Esta linha, 
apesar de cartografada (Carta Militar) não possui expressão no terreno. 

Para a rede de fornecimento de energia elétrica 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. 

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. 

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.  

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. 

IV. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O clima do concelho da Maia, assim como de todo o país, caracterizam-se no Verão por 
temperaturas relativamente elevadas, vento seco e fraco e chuvas irregulares e escassas. No 
Inverno, quando as condições meteorológicas são influenciadas por sucessivas perturbações 
frontais vindas de Oeste, ocorrem períodos de precipitação abundante e temperaturas moderadas. 
Quando devido a um intenso arrefecimento do ar ao nível do solo se forma um anticiclone térmico 
sobre a Europa Ocidental e sobre o Atlântico, o clima é caracterizado por temperaturas baixas, em 
especial durante a noite, céu limpo, vento fraco e atmosfera seca. 

Em termos geomorfológicos, a plataforma onde se desenvolve o projecto 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 EN107 e cerca de 40 metros junto à EN13. A partir 
da área em estudo até ao mar (cerca de 7 km) a altitude vai diminuindo progressivamente, 
caracterizando um relevo suave. 

Na área em estudo, a geologia dominante são os migmatitos, gnaisses, micaxistos e xistos 
luzentes pertencentes ao Grupo do Douro-Complexo Xisto-Grauváquico Indiferenciado. Em 
consonância com a informação disponibilizada pelo LNEG – Laboratório Nacional de Energia e 
Geologia para a área do Projecto não são conhecidos, nem se encontram inventariados, locais de 
interesse geológico de relevância nacional ou internacional. De igual modo, não há conhecimento 
da existência, na zona de implantação do projecto, de recursos minerais metálicos/energéticos 
suscetíveis de aproveitamento económico, nem são conhecidas áreas com potencialidade para a 
sua existência. 
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Relativamente aos solos, a área do Loteamento encontra-se quase na totalidade ocupada pelas 
estruturas existentes e as áreas sem ocupação encontram-se profundamente alteradas nas suas 
camadas superficiais. Na área envolvente ao Loteamento não se encontra cartografada a aptidão 
do solo, mas pela análise das características atuais das áreas sem ocupação urbana, 
nomeadamente existentes a nascente do limite da área do Loteamento considera-se que as 
mesmas possam classificar-se como de aptidão moderada, resultante da ação antrópica que 
conferiu aos solos profundidade e textura adequada para a utilização agrícola.  

A área em estudo integra-se na bacia hidrográfica do Rio Leça, no que respeita aos recursos 
hídricos superficiais. Na envolvente da área em estudo, encontra-se cartografada uma rede de 
linhas de água bastante expressiva, que, em termos regionais, representam linhas de água de 
ordem inferior que fluem em direção às linhas de água de ordem superior. A noroeste da área afeta 
ao projecto flui uma linha de água com direção Norte-Sul que passa na zona de Moreira e desagua 
no rio Leça junto à ETAR. A intersectar o loteamento empresarial existem duas linhas de águas 
(com direção NNE-SSO e NE-SO) que se intersectam no interior da área, desaguando no rio Leça 
depois de cruzar a EN13. A linha de água de 1ª ordem com direção NNE-SSO que cruza a 
autoestrada foi observada no local como apresentando um carácter permanente. No que se refere 
à linha de água de direção NE-SO, que na cartografia passa junto ao fontanário de Godim, a 
mesma não foi reconhecida no trabalho de campo. Nesse alinhamento foi observado uma zona de 
talvegue, com campos de cultivo e de pasto, correspondendo a zonas preferenciais de escorrência. 
No interior da área em análise estas linhas de água encontram-se entubadas, preservando-as, 
deste modo, de situações de eventual contaminação com origem localizada. 

De acordo com os dados recolhidos sobre a hidrogeologia local, a área em estudo localiza-se 
em formações metassedimentares fissuradas, concretamente no Complexo Xisto-Grauváquico, o 
que se revela numa permeabilidade média a baixa com produtividade a variar de 1 a 3 l/s.km2 
(significativa), no entanto, para Oeste, no que se refere à aptidão aquífera, as formações rochosas 
assumem uma permeabilidade muito baixa e a produtividade passa a ser menor que 1 l/s.km2.  

Tendo como base a informação do Plano Bacia Hidrográfica do Rio Leça, o sistema aquífero em 
que se insere a área em estudo pode ser caracterizado como descontínuo, de baixa 
transmissividade mas porosidade eficaz e baixa condutividade. Apresenta permeabilidade do tipo 
fissural, instalado em rochas cristalinas e cristalofílicas. Nas zonas de vale, principalmente quando 
se verifica a existência de campos agrícolas, em que ocorrem depósitos, a permeabilidade pode ser 
do tipo intersticial ou mista. Quase não existem aquíferos relacionados nem com formações 
aluvionares nem com depósitos recentes. De um modo geral, a rocha sã não fraturada encontra-se 
a pouca profundidade. Frequentemente os furos verticais têm uma profundidade até 80m, estando 
as zonas produtivas compreendidas entre os 30m e 40m, sendo as mais produtivas as que se 
encontram em ligação hidráulica com linhas de água. As captações do tipo furo são essencialmente 
usadas para uso doméstico, agrícola e, por vezes, para abastecimento público de média a pequena 
dimensão. 

Assim, poderemos dizer que os sistemas hidrogeológicos aqui presentes apresentam apenas 
interesse local. 

A análise das emissões de poluentes atmosféricos e dos dados de qualidade do ar permitiu 
concluir que o concelho da Maia, onde está inserido o loteamento do PNES, e os concelhos vizinhos 
estão sujeitos a várias fontes de poluentes atmosféricos e a uma elevada quantidade de emissões. 

Verifica-se que, embora tenham sido já implementadas medidas com vista à melhoria da 
qualidade do ar ocorrendo já uma redução significativa nas emissões atmosféricas e embora a 
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qualidade do ar tenha vindo a melhorar ao longo dos últimos anos, ainda se verificam situações de 
excedência dos valores limites definidos na legislação específica. 

Relativamente à qualidade do ar à escala local, área envolvente ao loteamento do PNES, os 
resultados da campanha de monitorização realizada com a estação móvel permitiram observar 
concentrações de poluentes da mesma ordem de grandeza das Estações de Qualidade do Ar 
vizinhas, com exceção do poluente Benzeno. Estes resultados indiciam que a qualidade do ar na 
área em análise resulta não só da existência de fontes locais mas também das fontes de emissão e 
das condições de dispersão de poluentes à escala regional. 

Em termos paisagísticos, a área caracteriza-se pela sua hipsometria suave e declives pouco 
acentuados predominando as exposições sul e oeste. Identificaram-se três unidades homogéneas 
de paisagem: áreas naturais, áreas habitacionais e áreas empresariais. O facto da área em estudo 
se situar num terreno com pouca modelação, com declives suaves, com coberto vegetal nalguns 
pontos da envolvente, que serve de barreira visual (com manchas de eucaliptos e pinheiros) e dos 
edifícios se desenvolverem preferencialmente na horizontal, faz com que o mesmo tenha pouco 
impacte na paisagem. Assim sendo, estes fatores determinam a existência de uma bacia visual 
reduzida. 

Os estudos desenvolvidos sobre o património arquitetónico e arqueológico referem a 
existência, na envolvente da área do projecto, de três elementos do património classificado ou em 
vias de classificação: o Mosteiro de S. Salvador de Moreira da Maia, o Monte das Pedras e a Ponte 
de Moreira da Maia. Destes elementos, o mais próximo situa-se a mais de 400 m da área do 
Loteamento não se prevendo que o seu funcionamento provoque algum tipo de afetação. Foi ainda 
estudada a existência de referências a um elemento não classificado constituído por vestígios 
dispersos no antigo “caminho interior que da estação de Barreiros leva a Moreira-Real”. Esta 
referência poderá ainda existir apenas na área envolvente, designadamente na zona não alterada 
da área sobrante. 

Os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor na área são o Plano de Bacia Hidrográfica 
do Rio Leça, o Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana do Porto e Entre 
Douro e Vouga e o Plano Diretor Municipal (PDM) da Maia. Destes, o PDM é o instrumento 
vinculativo dos particulares, tendo sido publicado pelo Aviso n.º2383/2009, de 26 de Janeiro, 
sujeito posteriormente a duas retificações (Aviso n.º5587/2010, de 17 de Março e Aviso n.º 
20052/2010, de 11 de Outubro), a uma alteração por adaptação (Aviso n.º607/2012, de 13 de 
Janeiro) e a uma correção material (Aviso n.º4645/2012, de 27 de Março). O Projecto em análise 
localiza-se em solo urbano, mais concretamente nas categorias de “Áreas de Indústria e 
Armazenagem” e “Áreas Verdes de Enquadramento”, estando devidamente enquadrado nos 
parâmetros aplicáveis. 

A caracterização sócio-económica efetuada permite concluir que o concelho da Maia, é um 
dos concelhos do Grande Porto que apresenta maior dinamismo populacional e económico. Em 
termos populacionais, a Maia foi o concelho do Grande Porto que apresentou maior crescimento da 
sua população residente nos últimos dois períodos censitários, sendo o quinto em termos 
populacionais e o quarto ao nível da densidade. A proporção da população ativa é também superior 
às dos restantes concelhos, reflexo do desenvolvimento económico, com maior disponibilização de 
postos de trabalho. No Loteamento em estudo trabalham cerca de 2000 pessoas. 

Para a avaliação do ambiente sonoro foram efetuadas medições in situ nos locais de interesse 
para o presente estudo, e os resultados permitem concluir que o ambiente acústico é 
essencialmente influenciado pelo ruído do tráfego rodoviário na autoestrada A41, e estradas 
nacionais EN13 e EN107 (Rua Conselheiro Costa Aroso). No local estudado próximo da EN13 é 
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percetível no período de referência noturno o ruído da cogeração da área industrial. Em especial 
nos períodos de entardecer e noturno é percetível ainda o ruído de tráfego aéreo no aeroporto 
Francisco Sá Carneiro que não foi considerado na modelação devido à distância da zona em estudo, 
e por representar níveis sonoros que podemos desprezar face aos níveis do ruído de tráfego 
rodoviário. 

O Regulamento Geral do Ruído estabelece no artigo 11º os valores limite de exposição ao ruído 
dos recetores sensíveis, em função da classificação da zona como sensível ou mista. No caso em 
apreciação, e considerando que as zonas dos recetores sensíveis mais próximos pode ser 
equiparada a zona mista, a legislação define os valores limite de exposição nos recetores sensíveis. 

As habitações mais expostas no limite nascente e sul do PNES encontram-se em zona não 
classificada, e está previsto no Plano Diretor Municipal a abertura de uma Via Periférica nessa zona, 
que a ser construída implicaria a demolição dessas habitações. Por não estar previsto no médio 
prazo a concretização desta ligação, ela não é considerada.  

Na situação atual, estes recetores inserem-se numa zona que não foi classificada, para efeitos 
de verificação dos limites de exposição, logo considera-se 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 referentes aos indicadores de ruído, 
constatamos que o ambiente acústico na fachada poente das habitações mais expostas na Rua de 
Godim e na habitação isolada mais a Sul cumprem os limites regulamentares para uma zona mista 
fixados no Regulamento Geral do Ruído. 

Procedeu-se ainda à avaliação do critério de incomodidade que considera o acréscimo dos níveis 
sonoros nos recetores sensíveis devido ao ruído emitido pela atividade do PNES, nos 3 períodos de 
referência. Mediante os resultados obtidos podemos concluir que é cumprido o critério de 
incomodidade nos 3 períodos de referência, junto dos recetores sensíveis mais próximos da área 
do Projecto. 

O concelho da Maia integra a LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do 
Grande Porto. Esta é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU) produzidos pelos oito municípios que a integram: Espinho, Gondomar, Maia, 
Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. Constituída como Associação de 
Municípios em 1982, a Lipor tem vindo a implementar uma gestão integrada de resíduos, 
recuperando, ampliando e construindo infraestruturas, complementadas com campanhas de 
sensibilização junto da população. No concelho da Maia, a Maiambiente, E.E.M. é responsável pela 
gestão de RSU, desde 2004, através de 3 serviços de recolha: recolha indiferenciada, recolha 
seletiva e serviços especiais.  

Neste concelho existem 320 ecopontos distribuídos entre infantários, escolas e via pública, 
resultando num rácio de 428 habitantes por ecoponto. Adicionalmente existem ainda 5 ecocentros 
distribuídos pelo concelho. 

Os serviços especiais incluem a remoção de deposições clandestinas, recolha de resíduos sólidos 
urbanos indiferenciados (não recicláveis) em clientes empresariais, recolha de objetos 
volumosos/resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos ao domicílio, instalação e manutenção 
de equipamentos (contentores, papeleiras, etc.). 

Os dados referentes à recolha de indiferenciados e seletiva em 2010 apontam para capitações 
na ordem dos 343 kg/hab. de resíduos indiferenciados e 56 kg/hab. resíduos recolhidos 
seletivamente.  
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A recolha e gestão de resíduos industriais é da competência das empresas produtoras, devendo 
estas assegurar que os mesmos são recolhidos e tratados por operadores licenciados para os 
diferentes tipos de resíduos. No Loteamento em análise, os dados disponíveis revelaram a 
produção de cerca de 1021 toneladas de resíduos industriais pela SIR (ano de 2010) e de 1115 
toneladas pelo setor da distribuição. Estes resíduos foram devidamente encaminhados e geridos 
por entidades devidamente licenciadas para o efeito. 

Por fim refira-se ainda que por indicação da Comissão de Avaliação se procedeu à 
caracterização da Ecologia da área de intervenção e envolvente próxima. Uma vez que na área de 
intervenção não existem áreas naturais caracterizaram-se os biótopos existentes na envolvente, 
constituídos fundamentalmente por áreas agrícolas e áreas florestais onde se destacam os 
corredores ripícolas do Leça e do seu afluente que atravessa a área do Projeto (entubado), a área 
de floresta mista adjacente ao corredor do Leça e as áreas degradadas/em regeneração que 
correspondem a terrenos alvo de terraplanagens e/ou intervenções que se encontram atualmente a 
ser recolonizados por vegetação. Refira-se a existência, na envolvente, de alguns exemplares de 
sobreiro, espécie de arvore protegida por lei. Não foi referenciada para a área nenhuma espécie da 
fauna com estatuto de ameaça. 

V. EVOLUÇÃO DO ESTADO DO AMBIENTE SEM O PROJECTO 

A previsão da evolução do estado do ambiente sem o projecto estará afetada por grande 
incerteza, uma vez que na situação de referência, grande parte do Loteamento já se encontra 
construído e a funcionar. 

Assim, e neste contexto, far-se-á uma estimativa da evolução do ambiente em questão na 
ausência das instalações existentes. Nessa situação, seria expectável um menor dinamismo 
económico e social do concelho, dado o elevado número de pessoas que atualmente trabalham na 
área. 

Ao nível da ocupação dos solos, a área poderia ter-se mantido com ocupação rural (agrícola e 
florestal), mas dada a classificação no PDM em vigor como “Área de Indústria e Armazenagem” e a 
sua localização estratégica na envolvente de vias de grande importância regional, dificilmente não 
estaria ocupada por empresas/indústrias. Dependendo da tipologia das empresas/indústrias aí 
instaladas, os impactes sobre a sócio-economia e ambiente local e regional poderiam ser idênticos 
aos que se verificam atualmente, havendo, no entanto, grande incerteza relativamente a esta 
previsão. 

No entanto, o presente estudo, tal como já foi explanado anteriormente, incide sobre um 
projecto que está implantado e em exploração, que resultou de um processo de desenvolvimento 
gradual ao longo das últimas décadas. Assim, não é possível perspetivar com rigor a área sem a 
ocupação atual uma vez que a mesma está, atualmente, completamente integrada no espaço 
territorial e social onde se insere. 

VI. CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

VI.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

A fase de construção do projeto de Loteamento em análise diz apenas respeito a três edifícios 
propostos: dois edifícios no Lote 2, destinados a armazenagem (no total 11943,3 m2 de área de 
construção) e 1 edifício no Lote 1 destinado a serviços com um total de 9616,2 m2 de área de 
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construção. Neste documento não serão descritos os impactes que se consideraram nulos ou 
insignificantes, devendo ser consultado o Relatório do EIA para informações mais detalhadas. 

Para a construção dos edifícios 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. 

Relativamente aos solos, as atividades suscetíveis de originar impactes prendem-se com 
instalação do estaleiro das obras, a construção de um dos edifícios propostos, a exposição dos 
solos às acções dos agentes erosivos e potencial contaminação por derrames acidentais de 
substâncias poluentes. Como as áreas a construir são relativamente limitadas e se localizam em 
área já bastante alteradas (dois dos edifícios propostos desenvolvem-se em áreas já 
impermeabilizadas) os impactes negativos resultantes não se consideraram significativos, podendo 
ser adotadas medidas preventivas e minimizadoras dos mesmos. 

Analisando agora as interações do projecto com os recursos hídricos superficiais, verifica-se 
que na fase de construção, resultarão impactes da movimentação de terras, da remoção da 
camada superficial do solo, da impermeabilização da superfície e do derrame acidental de 
substâncias poluentes. Estes impactes consideraram-se, de uma forma geral negativos e pouco 
significativos, podendo em alguns casos ser adotadas medidas preventivas e minimizadoras dos 
mesmos. 

As construções propostas poderão ter impactes ao nível da hidrogeologia, principalmente 
decorrentes da movimentação de terras, escavação, impermeabilização e derrames acidentais, 
podendo provocar respectivamente alteração das áreas de recarga dos aquíferos, afetação do nível 
freático e contaminação do meio hídrico subterrâneo. Estes impactes consideram-se negativos e 
pouco significativos uma vez que podem ser adotadas medidas preventivas e minimizadoras. 

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. 

As emissões de poluentes atmosféricos durante a fase de construção dependerão de vários 
fatores (cronograma de trabalhos, tipo e quantidade de equipamentos a utilizar, localização dos 
estaleiros, etc.) que ainda não estão definidos, pelo que não é possível, efetuar uma previsão 
quantitativa dos impactes na qualidade do ar. 

Os impactes sobre a paisagem durante a fase de construção resultam da aparente 
“desorganização” geral do espaço devido às acções de instalação do estaleiro (presença de 
máquinas, vedações, painéis, materiais) e atividades de limpeza. Nesta fase, uma vez que apenas 
se prevê a construção de três novos edifícios no loteamento, um dos quais sobre a antiga ETAR 
existente, consideram-se que os impactes sobre a paisagem são negativos e pouco significativos, 
isto porque o loteamento está construído, a incidência é essencialmente local e limitar-se-á ao 
período de realização das obras. 

Atendendo a situação de referência e o facto de os valores patrimoniais documentados se 
situarem em perímetro superior a 200 metros, não são previsíveis quaisquer tipos de impactes 
provocados pelo projecto em estudo. Considerando ainda que a maior parte do projecto já se 
encontra construído, considera-se inconclusivo que as acções preconizadas por este, com claras 
afetações no subsolo, tenham afetado quaisquer vestígios antrópicos de interesse patrimonial, 
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nomeadamente a referência documental, alusiva a possíveis vestígios dispersos de fragmentos 
cerâmicos. 

No que respeita ao tráfego e às acessibilidades, refira-se que não estão ainda definidos os 
meios afetos à fase de construção dos três edifícios propostos. Assim, durante a construção dos 
mesmos 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. 

Durante a construção dos edifícios propostos haverá a geração de impactes negativos e 
positivos sobre a sócio-economia local. Por um lado as atividades construtivas poderão levar a 
um 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 afectos 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 consideram-se que estes impactes serão pouco 
significativos. A criação temporária de cerca de 20 postos de trabalho e a dinamização do comércio 
e restauração locais (pela frequência dos trabalhadores afetos às obras) poderão induzir uma 
ligeira melhoria das condições sócio-económicas factos que terão impactes positivos, que se 
consideram pouco significativos dado o seu carácter temporário. 

Relativamente ao Ambiente Sonoro, e considerando que a atividade de construção se realizará 
durante o período diurno (entre as 8 e as 20 horas), prevemos que os impactes acústicos negativos 
decorrentes da construção do empreendimento nos recetores sensíveis serão pouco significativos, 
terminando após a conclusão das obras. 

A fase de construção referente a este Projecto engloba apenas a construção de dois edifícios de 
armazenagem no Lote 2 e a construção de um edifício de serviços no Lote 1. O edifício a construir 
no Lote 1 irá ocupar a área onde atualmente se encontra uma antiga ETAR do loteamento. Por este 
motivo, a construção do referido edifício englobará a demolição prévia desta infraestrutura. As 
atividades construtivas originarão resíduos de construção e demolição resultantes das atividades 
de demolição, escavação, utilização de materiais e funcionamento da maquinaria. Consideram-se 
os impactes resultantes deste aumento da produção de resíduos como sendo negativos e pouco 
significativos, desde que os resíduos sejam devidamente encaminhados para operadores 
licenciados. Acresce dizer que não é expectável que resultem congestionamentos das estruturas 
existentes para tratamento deste tipo de resíduos. 

No que respeita aos sistemas ecológicos, a construção prevista de três edifícios dentro da 
área do Loteamento poderão ter impactes sobre os sistemas ecológicos, nomeadamente por 
aumento da perturbação (emissão de ruído e poeiras). No entanto, considerando que, estes 
impactes não foram qualificados como significativos e podem ser alvo de medidas de minimização, 
por um lado, e por outro não foram referenciadas para a envolvente espécies da fauna com 
estatuto de ameaça, os impactes previstos consideram-se insignificantes. 
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VI.2. FASE DE FUNCIONAMENTO 

Na fase de funcionamento, as emissões suscetíveis de provocar alterações climáticas ao nível 
global, serão as resultantes do tráfego gerado no local e do funcionamento do sistema de 
cogeração e outros equipamentos existentes. No entanto, tendo em consideração que o sistema de 
cogeração com turbina a gás em ciclo combinado, possui a vantagem de reduzir significativamente 
as emissões face a outros sistemas tradicionais de geração de energia e que os veículos são 
progressivamente menos agressivos para o ambiente, consideram-se que os impactes sobre o 
clima apesar de negativos serão pouco significativos. 

Na fase de funcionamento pleno do loteamento, os principais impactes potenciais sobre o solo 
decorrerão da ocorrência de contaminação acidental das águas pluviais por derrames de 
substâncias poluentes associadas às atividades que se desenvolvem na área. Este impacte 
considera-se negativo e pouco significativo desde que adotadas as medidas adequadas à prevenção 
e controle destas situações. Considera-se ainda que este impacte terá baixa probabilidade de 
ocorrência desde que sejam aplicadas as boas práticas de armazenamento e manuseamento de 
substâncias poluentes. 

A ocorrência de situações acidentais, nomeadamente o derrame de óleos e outros combustíveis, 
provenientes da circulação de veículos de transporte de pessoal, mercadorias e equipamentos, 
poderá traduzir-se em impactes negativos sobre os recursos hídricos superficiais, com alguma 
gravidade e de complexa recuperação. O manuseamento de matéria-prima e de produto resultante 
do processo produtivo, assim como, os próprios resíduos resultantes das diferentes atividades 
industriais deverão ser tidos em conta no que diz respeito à alteração da qualidade da água de 
circulação superficial. Contudo, a probabilidade de ocorrência de situações acidentais é baixa e a 
aplicação de medidas de prevenção e controlo, se adequadas, farão com que o risco associado a 
este impacte possa ser considerado quase nulo. Este impacte considera-se negativo, no entanto, 
tendo em conta a diversidade de atividades, de produtos manuseados e a duração do projecto 
poderemos considerar estar perante um impacte significativo. 

Associado ao funcionamento pleno do loteamento, poderá ocorrer um aumento do consumo de 
água subterrânea que poderá originar a afetação do nível freático a nível local e, 
consequentemente, algumas captações, que se encontrem na envolvente imediata, poderão refletir 
diferenças no seu caudal ou no nível freático. No entanto, deve ser tido em conta que parte da 
água utilizada tem origem na rede pública, no aproveitamento de águas pluviais e na reutilização 
de águas. Considera-se que este constitui um impacte negativo e pouco significativo pois pode ser 
minimizado pela adoção de práticas eficientes de utilização da água. 

A ocorrência de situações acidentais, nomeadamente o derrame de óleos e outros combustíveis, 
provenientes da circulação de veículos de transporte de pessoal e equipamentos, poderá traduzir-
se em impactes negativos sobre os recursos hídricos subterrâneos com alguma gravidade e de 
complexa recuperação. Contudo, a probabilidade de ocorrência de situações acidentais é baixa e as 
medidas de prevenção e controlo, se adequadas, farão com que o risco associado a este impacte 
possa ser considerado quase nulo. Este impacte é negativo, considerando-se significativo 
atendendo à variedade de atividades presentes na área afeta ao projecto. 

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. 
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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. Os dados obtidos na campanha de monitorização permitem 
concluir que o impacte do funcionamento do PNES, resultante do acréscimo de tráfego ao local é 
pouco significativo. 

Ao nível paisagístico, verifica-se que a maior parte dos edifícios tem uma cércea baixa e a 
existência de coberturas ajardinadas minimiza o impacte visual de algumas das construções. 
Assim, os impactes do loteamento sobre a paisagem consideram-se negativos e pouco 
significativos, pelo facto da paisagem circundante ser já humanizada e abundarem os usos 
empresariais/industriais. O facto de os novos edifícios não provocarem alterações significativas na 
ocupação do solo e a área ter pouca amplitude visual contribui também para a pouca significância 

do impacte. 

O funcionamento pleno do Loteamento poderá ter efeitos sobre o território, nomeadamente pelo 
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. 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. Considera-se que o funcionamento pleno do loteamento 
terá impactes positivos que se consideram significativos no desenvolvimento deste território. 

Com base nas estimativas efetuadas ao nível do tráfego e acessibilidades, 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 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 pouco significativos, uma vez que 
não esgotam a capacidade das vias existentes. 

Assim, a construção de uma nova área de serviços com cerca de 9616,2 m2 de área de 
construção permitirá a admissão de mão-de-obra qualificada com impactes positivos na sócio-
economia. 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 serão positivos podendo considerar-se significativos pois 
resultarão em postos de trabalho permanentes. A sua significância poderá ser ampliada em função 
do número de postos de trabalho criados. 
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O desenvolvimento pleno da área do Loteamento poderá ainda 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 considera-se que os impactes serão positivos, considerando-
se significativos pois possuem um âmbito de incidência que poderá ser regional. 

Num cenário de construção de 3 novos edifícios no PNES, e assumindo o máximo afluxo de 
clientes ao PNES com acréscimo de +20% do volume de veículos pesados de mercadorias e de 
+3% de veículos ligeiros na EN13, a análise efetuada para os recetores sensíveis identificados 
permite concluir que, nestas condições, as exigências regulamentares serão respeitadas, 
designadamente a não ultrapassagem dos valores máximos impostos para os indicadores de ruído 
e o critério de incomodidade, definidos na legislação. Em face do exposto, e tendo em conta a 
reduzida ocupação humana nos limites do PNES, estes impactes podem também ser considerados 
pouco significativos, quer durante a construção do empreendimento, quer na fase de exploração 
deste. 

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%). Apesar deste aumento das áreas afetas as atividades de 
armazenagem e serviços os impactes previstos consideram-se negativos e pouco significativos, 
uma vez que não deverão por em causa a capacidade das infraestruturas de recolha e tratamento 
dos mesmos. 

Relativamente à situação atual, considera-se que o funcionamento pleno do PNES não trará 
agravamento dos impactes sobre os sistemas ecológicos da envolvente, considerando-se os 
mesmos pouco significativos. Adicionalmente, o desenvolvimento de um protocolo de colaboração 
entre o Promotor e a Câmara Municipal da Maia para a recuperação do corredor ripícola do Leça no 
espaço anexo à EN13 irá contribuir para a melhoria dos sistemas ecológicos existentes. 

VI.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Não foi possível avaliar com rigor os impactes decorrentes da eventual desativação do 
Loteamento em análise, pois, não havendo nenhum horizonte temporal para a sua ocorrência, 
todas as considerações que se pudessem fazer estavam limitadas por um elevado grau de 
incerteza. 

VII. PRINCIPAIS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO DOS 

IMPACTES AMBIENTAIS 

VII.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

 Durante a fase de construção dos três edifícios propostos, deverá efetuar-se a programação 

adequada dos trabalhos e assim diminuir consideravelmente os impactes negativos das obras sobre 

o ambiente e sobre a população residente nos aglomerados mais próximos. 

 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 
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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 pelo empreiteiro antes do início 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 acções 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. 

Recomenda-se ainda que seja promovida a formação e qualificação de mão-de-obra regional, 

constituindo uma mais-valia educacional e profissional para a região. 

 Para garantir a gestão ambientalmente eficiente e adequada, com adoção das melhores práticas, 

recomenda-se a aplicação no PNES de um Sistema de Gestão Ambiental, que poderá seguir as 

orientações das normas de ambiente NP ISO 14 000. Recomenda-se que a adoção do SGA seja 

promovida ao nível das áreas de gestão comum do Loteamento, devendo estas práticas ser 

incentivadas junto das empresas instaladas. Este SGA deverá ser articulado com os sistemas já 

implantados (Certificação LEED do Sonae Maia Business Center – Lote 2) reunindo sinergias e 

promovendo a sustentabilidade ambiental de todo o PNES. 

 Recomenda-se a instalação de dispositivos de medição que permitam quantificar os consumos de 

água afectos às diferentes atividades, bem como registos para os usos que impliquem maiores 

consumos. Com esta informação, poder-se-á, elaborar um plano que vise a redução dos consumos 

e a utilização mais eficiente dos recursos hídricos. 

 Durante a duração da fase de construção, deverá ser garantida a 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, dos riscos de contaminação dos 

solos e das águas e de modo a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

 Havendo já uma sensibilidade por parte do Promotor para a sustentabilidade ambiental, seria 

importante o esforço de estender a todo o PNES os principais princípios de eficiência da utilização 

de recursos já utilizados em parte do Loteamento, nomeadamente no Sonae Maia Business Center. 

 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. 

 Deverá ser minimizado o período de tempo entre a escavação de solos e a construção, diminuindo 

a exposição do solo aos processos erosivos. 

 Deverão ser utilizadas as áreas estritamente necessárias à construção dos edifícios propostos, 

procedendo à sua delimitação prévia, evitando danos nos terrenos circundantes por compactação 

devido à deposição de materiais ou circulação de veículos e maquinaria pesada. 

 Deverá criar-se um sistema de condução das águas de escorrência superficial adequado para a 

área, ponderando a instalação de um tanque de decantação imediatamente antes do ponto de 

descarga para o meio natural. 
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 Sugere-se que a remoção da camada de solo de cobertura decorra em períodos de menor (ou nula) 

pluviosidade, para que não ocorram fenómenos de arrastamento de partículas finas para as linhas 

de água. 

 Sugere-se que todos os procedimentos de higiene e segurança no trabalho sejam 

escrupulosamente respeitados de forma a evitar a ocorrência acidentes. Deve ser construído um 

parque de armazenamento temporário de acordo com o projecto, devidamente impermeabilizado 

para os diferentes tipos de materiais (matéria-prima, resíduos e produto final). Os resíduos 

deverão ficar o menor tempo possível armazenados e o seu acondicionamento deve cumprir as 

regras estipuladas segundo a sua classificação. Deve ainda ser implementado um sistema de 

recolha de águas pluviais para retenção das mesmas em caso de ocorrência de derrames 

acidentais. 

 Sugere-se que em fase de projecto sejam previstas áreas de recarga como por exemplo, zonas 

ajardinadas. Sugere-se ainda que sejam implementadas medidas de reutilização de águas pluviais 

ou mesmo de águas resultantes dos próprios processos produtivos, de modo a reduzir o consumo 

de água. Esta prática, já implementada nalguns dos lotes, poderá reduzir o consumo de água na 

ordem dos 40%. 

 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 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 a reduzidas 

alturas de queda. 

 Na fase de construção dos três edifícios propostos e em função dos impactes provocados pelo 

projecto no subsolo, considera-se necessário proceder a medidas de tipo paliativo, de carácter 

generalizado – essencialmente cautelar: a realização de prospeção arqueológica sistemática, após 

a desmatação das áreas em que a visibilidade não possibilitou a sua realização, a fim de colmatar 

as lacunas de conhecimento. 

 Deve ser favorecida, se possível, a utilização de mão-de-obra e de prestadores 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. 
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 As obras de construção do Loteamento deverão ser planeadas de modo a minimizar a afluência de 

veículos pesados nas vias de comunicação envolventes, em horas de maior congestionamento de 

tráfego. 

 Durante a fase de desenvolvimento das obras os locais de acesso ao estaleiro deverão ser 

devidamente sinalizados. Deverá ser implementado um sistema de sinalização que informe da 

aproximação da obra. Os acessos às frentes de obra e ao estaleiro deverão estar corretamente 

assinalados com indicação de redução de velocidade. 

 Se necessário deverá proceder-se à lavagem e/ou humedecimento dos acessos envolventes, 

quando utilizados pelos veículos afectos à obra. 

 Nos locais atravessados pelos veículos afectos às obras, e junto a zonas residenciais, deve limitar-

se a utilização de sinais sonoros com vista à minimização da perturbação da população.  

 Os veículos de transporte de materiais para as obras deverão garantir a cobertura da carga, 

evitando assim o seu eventual espalhamento nas vias de comunicação, e consequentemente a 

perturbação do tráfego rodoviário e dos transeuntes. 

 Durante a 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 atividades ruidosas só podem ter lugar entre as 7 horas e as 18 horas de dias úteis. Caso se 

pretenda prolongar este período deve ser solicitada, à Câmara Municipal da Maia, Licença Especial 

de Ruído. 

 A escolha da localização do estaleiro da obra deve ser feita tendo em conta a localização das 

habitações, em zonas afastadas das moradias localizadas a nascente na Rua de Recamunde, por 

forma a minimizar a perceção do ruído gerado. Caso o estaleiro venha a ficar situado próximo de 

zonas com ocupação sensível, ou de edifícios de serviços do PNES, será conveniente a instalação 

de barreiras acústicas e/ou de envolventes em equipamentos mais ruidosos, visando atenuar a 

propagação do ruído. 

 Durante a duração da fase de construção, 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. 

 Durante a travessia das zonas habitadas deverão ser adotadas velocidades moderadas de forma a 

reduzir a emissão de ruído; 

 Os equipamentos deverão possuir indicação, aposta pelo fabricante ou importador, do respetivo 

nível de potência sonora, devendo fazer cumprir os valores limite constantes do Anexo V do 

Regulamente das Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamento para Utilização no Exterior.  

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. 
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 Recomenda-se que a gestão de resíduos seja orientada por um Plano de Gestão de Resíduos, que 

considere todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e 

classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de 

responsabilidades de gestão e identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes 

fluxos de resíduos; 

 Deverá ser assegurado o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo 

com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a 

contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames.  

 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 outros resíduos não perigosos. No caso 

de se verificar a contaminação de resíduos não perigosos, estes terão como destino final o do 

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. 

 Deverá manter-se um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos 

finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

 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 valorizar 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; 

 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 armazenamento 

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 depositados em aterros para resíduos inertes. 

 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 exceda os 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 triados na fonte de produção, evitando a contaminação de outros 

materiais, e geridos por operadores licenciados. Os resíduos tóxicos e ou perigosos devem ser 

depositados em recipientes estanques devidamente identificados com o código LER e estes 
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armazenados temporariamente em locais devidamente impermeabilizados. Os locais de produção 

destes resíduos deverão ser munidos de 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. 

 Uma vez que os impactes na fase de construção resultarão essencialmente da emissão de ruído e 

poeiras, considera-se que as medidas avançadas para o ambiente sonoro e qualidade do ar terão 

efeitos na minimização da perturbação causada nos sistemas ecológicos envolventes 

VII.2. FASE DE FUNCIONAMENTO 

 No arranjo paisagístico deverão ser privilegiadas espécies de flora autóctones, bem adaptadas ao 

solo e ao clima e por isso com menores necessidades hídricas e de manutenção; 

 A implementação e gestão dos espaços verdes deverá pautar-se pelos princípios da 

sustentabilidade ambiental no que respeita à utilização eficiente da água, da energia e à 

prevalência das acções de manutenção mecânicas em detrimento da utilização de fitofármacos; 

 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 para assim diminuir o impacte nos recetores sensíveis expostos. 

 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 pelo veículo e a ressuspensão de poeiras da 

rodovia; 

 Deverá assegurar-se a manutenção adequada das áreas verdes criadas; 

 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 de âmbito 

local; 

 Favorecer a promoção e comercialização de produtos regionais e atividades locais; 

 Durante a fase de funcionamento do Loteamento os resíduos domésticos e equiparados deverão 

ser recolhidos seletivamente nos contentores disponibilizados para o efeito; 

 A biomassa vegetal e outros resíduos biodegradáveis resultantes da manutenção das áreas verdes 

devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a 

compostagem. 

 A fase de desativação deverá ser orientada por um plano de desativação que hierarquize as ações 

a desenvolver; 

 Na fase de desativação 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, 

previligiando-se a reciclagem; 

 Deverão aplicar-se, na fase de desativação, as orientações referidas para a fase de construção, 

uma vez que os resíduos a produzir serão essencialmente de demolição e construção. 
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VIII. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Neste capítulo serão definidas as diretrizes para os planos de monitorização ambiental dos 
descritores que se consideram mais afetados pela construção dos edifícios propostos e exploração 
do PNES. 

Face aos impactes ambientais identificados recomenda-se o acompanhamento ambiental dos 
trabalhos de construção dos edifícios propostos. 

VIII.1. ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

A procura de uma maior integração da execução dos projetos no meio biofísico e social em que 
se desenvolvem, tem motivado diversos organismos públicos e privados a procurarem formas de 
controlo ambiental das intervenções pelas quais são responsáveis, na perspetiva de um 
desenvolvimento sustentável. 

Recomenda-se que durante o processo de construção, seja efetuado o acompanhamento 
ambiental das obras, que garanta a adoção de boas práticas ambientais em obra e o cumprimento 
das medidas de minimização propostas neste documento.  

O acompanhamento ambiental permite ainda avaliar a implementação das medidas de 
minimização de impactes, permitindo o seu reajuste durante a fase de execução assim como a 
definição de novas medidas não previstas.  

VIII.2. OBJETIVOS 

Assim os objetivos do acompanhamento ambiental traduzem-se na adoção de práticas de 
gestão ambiental, nomeadamente: 

 Garantir o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis e das normas ambientais; 

 Garantir a aplicação das medidas de minimização ambiental identificadas no processo de Avaliação de 

Impacte Ambiental; 

 Identificar antecipadamente as ações que possam causar impactes ambientais e desenvolvimento de 

ações preventivas; 

 Avaliar a significância dos impactes ambientais associados aos aspetos identificados; 

 Definir e identificar as medidas de minimização e acompanhamento dos aspetos ambientais considerados 

mais significativos; 

 Estabelecer ações preventivas e corretivas, nos casos em que sejam identificadas ações suscetíveis de 

alterar o desempenho ambiental; 

 Fomentar a proteção e responsabilidade ambiental em todos os colaboradores e empreiteiros; 

 Informar as populações residentes na envolvente de eventuais impactes que se possam verificar ao longo 

do decorrer da obra. 
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VIII.3. PARÂMETROS A MONITORIZAR NO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO 

AMBIENTAL 

A gestão ambiental, para além de garantir o cumprimento das medidas de minimização 
ambiental definidas no processo de AIA, deverá, entre outros fatores, garantir a monitorização da 
produção de resíduos, do consumo de recursos naturais e da emissão de efluentes, tanto na fase 
de construção como de funcionamento do projecto. 

VIII.3.1. Efluentes e resíduos  

A gestão dos resíduos em obra constitui um dos procedimentos mais relevantes face aos 
impactes associados. Deverá efetuar-se a: 

 Análise dos quantitativos de resíduos; 

 Verificação das condições de armazenagem de óleos, combustíveis e acondicionamento temporário de 

resíduos; 

 Análise de processos de redução do consumo de recursos e reutilização de resíduos; 

 Verificação dos destinos finais dos resíduos da fase de construção; 

 Verificação da documentação associada às operações de gestão de resíduos; 

 Adoção de procedimentos adequados de abastecimento de combustível da maquinaria em obra; 

 Adoção de procedimentos adequados de manutenção da maquinaria em obra. 

No que se refere ao consumo de recursos deverá ser acompanhada e monitorizada a utilização 
de água bem como a produção e gestão dos efluentes residuais produzidos em obra. O plano de 
gestão ambiental deverá monitorizar os seguintes aspetos: 

 Análise dos consumos de água por tipo de uso; 

 Verificação do caudal de efluente doméstico produzido e suas características; 

VIII.3.2. Outros aspetos a monitorizar 

No âmbito do EIA definiram-se ainda outros aspetos ambientais para os quais deverá ser 
efetuada monitorização, nas diferentes fases do projeto, indicando-se para cada caso os 
parâmetros a monitorizar, os locais de amostragem, a frequência de amostragem, os métodos de 
análise e os critérios de avaliação. 

Os fatores ambientais incluídos no plano de monitorização são os recursos hídricos superficiais, 
os recursos hídricos subterrâneos, o património arqueológico e arquitetónico e a qualidade do ar. 


