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1. INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Ampliação do NorteShopping foi submetido
pela NorteShopping – Centro Comercial, S.A., enquanto proponente do projeto, nos termos
previstos no Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), estabelecido pelo
Decreto-Lei (DL) n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo DL n.º 47/2014 de 24 de março, e
pelo DL n.º 179/2015, de 27 de agosto. O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
teve início a 22 de setembro de 2015.
No âmbito da apreciação pela Comissão de Avaliação (CA) da conformidade do EIA, prevista no
artigo 14.º do RJAIA, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do
Norte, enquanto Autoridade de AIA, solicitou ao proponente, através do ofício
OF_DAA_AXC_5494/2015, de 19-10-2015, apresentação de elementos adicionais e a reformulação
do Resumo Não Técnico (RNT) – Volume I do EIA.
No capítulo 2 apresenta-se, sob a forma de caixas de fundo cinzento, a lista dos esclarecimentos
ou elementos adicionais solicitados, indicando-se, a seguir a cada caixa, a forma como esses
aspetos são clarificados ou os elementos adicionais são apresentados neste documento.
O RNT reformulado e datado de dezembro de 2015 é entregue em simultâneo com o presente
documento, apresentando-se no capítulo 3, igualmente sob a forma de caixas de fundo cinzento, a
lista dos aspetos referidos pela CA no âmbito da reformulação do RNT, e indicando-se, a seguir a
cada caixa, a forma como esses aspetos são tidos em conta na referida reformulação.
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2. ESCLARECIMENTOS OU ELEMENTOS ADICIONAIS SOLICITADOS
2.1

Aspetos gerais

Novo Relatório do EIA, com as páginas 22, 110, 113 e 115 na sua versão integral, permitindo a
leitura das mesmas.
Verificou-se um lapso na conversão do Relatório do EIA em ficheiro pdf, nas páginas acima
referidas. No Anexo 2.1.1 apresenta-se o ficheiro pdf do Relatório do EIA devidamente corrigido.

2.2

Descrição do Projeto

1. Independentemente do entendimento do proponente, ou de quaisquer entendimentos prévios
promovidos entre o proponente e a autarquia em questão, as alterações a serem geradas pelo
projeto, ao nível do tráfego, têm que ser detalhadamente plasmadas no EIA, incluindo um nível
descritivo e cartográfico. Tendo em conta a necessidade de reorganização dos acessos na
envolvente do NorteShopping que a sua ampliação implicará, deve constar no EIA o respetivo
estudo de tráfego e soluções de reorganização das circulações, sendo imprescindível avaliar
distintos cenários de circulação viária e escoamento de tráfego que poderão ocorrer ao longo das
distintas fases de exploração do projeto.
Neste sentido, e de modo a que os estudos a apresentar sirvam os propósitos da AIA, indicam-se,
de seguida, Recomendações para a apresentação de um Estudo de Tráfego /Mobilidade relativo a
Pólos Geradores /Atratores de deslocações:
R1. Em primeiro lugar, um Estudo para este tipo de empreendimento deverá definir e caracterizar
com precisão a rede de acessibilidades envolvente que será objeto de estudo (características
dimensionais, capacidade e segurança) bem como os pontos de entrada e saída no
empreendimento a edificar /ampliar, as ligações às redes nacionais (rodo e/ou ferroviárias) e os
circuitos de acesso (pessoas e bens) que se projeta estabelecer, quer em mobilidade motorizada,
quer mobilidade suave.
Na envolvente ao empreendimento, o Estudo deve considerar, pelo menos, todas as vias,
intersecções e respetivos ramos incluídos numa rede de maior proximidade. Um especial cuidado
deve ser colocado na avaliação da capacidade das diferentes vias e intersecções e, nomeadamente,
nos potenciais pontos de entrada e saída do empreendimento e nos restabelecimentos com a rede
existente. No caso particular deste empreendimento, essa rede de maior proximidade não pode
deixar de incluir as vias interiores ao polígono definido pela Estrada da Circunvalação (EN12), as
estações de metro Pedro Hispano, Estádio do Mar, Senhora da Hora e Sete Bicas, a Rua Fonte das
sete Bicas, a Rotunda AEP, o IC1/A28 e as Avenida Calouste Gulbenkian e Avenida Manuel
Teixeira Ruela.
R2. Nesta definição deverão ser identificados os lanços (vias ou acessos viários), as intersecções
(cruzamentos, rotundas ou outros), os espaços de estacionamento e operação para os veículos de
mercadorias e os locais de espera e embarque para a rede de transportes públicos de passageiros,
quer na sua configuração atual, quer nas diversas futuras fases dos cenários alternativos de
evolução, desde o início da fase de construção até ao final da fase de funcionamento (um dos
cenários de evolução deverá ser a alternativa “zero” – não concretização do projeto). Para este tipo
de empreendimento deverá ainda ser analisada a questão específica da circulação e transporte dos
designados “transportes especiais” – em razão da sua natureza e/ou dimensões.
Face aos futuros cenários alternativos de evolução do empreendimento e respetiva envolvente,
designadamente, usos e taxas de ocupação, o estudo deverá evidenciar comparativamente os
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impactes decorrentes de cada uma das alternativas, em particular, em comparação com um cenário
de não concretização do empreendimento.
R3. Sobre os diversos cenários alternativos, deverá ser estimada a procura para os distintos modos
de transporte e para as diversas fases de funcionamento do projeto. Esta procura resultará não só
da procura gerada diretamente pelo empreendimento mas também da evolução prevista para a
envolvente do projeto. Assim, deverá ser tido em conta o previsto em eventuais instrumentos de
gestão do território (PDM, PU, PP) bem como a informação que for possível recolher sobre outros
empreendimentos previstos para a área. O Estudo deverá, pelo menos, considerar o
desenvolvimento das áreas contíguas ao empreendimento e que partilham a mesma rede de
acessibilidades para, em relação a essa área total, abordar os efeitos cumulativos do seu
desenvolvimento futuro sobre a rede de acessibilidades envolvente anteriormente definida. Dessa
análise deverá resultar uma estimativa dos níveis de serviço, nos diversos lanços e nós da rede,
entre o momento da abertura e o ano de funcionamento pleno do empreendimento.
R4. Por outro lado, sempre que a concretização de uma determinada configuração física da rede ou
de um cenário alternativo não dependa do promotor mas da execução de um plano de investimentos
de uma entidade terceira – como um município, um gestor de infraestruturas, uma autoridade ou um
operador de transportes - essa condicionante deverá ter menção específica. Os diferentes cenários
de evolução, analisados no âmbito do Estudo, entre o momento da abertura e o ano de pleno
funcionamento do empreendimento, deverão integrar as eventuais alterações substantivas à rede de
acessibilidades a concretizar no âmbito de planos de investimento dessas entidades terceiras.
R5. Deverá ser apresentada uma solução de mobilidade suave para peões e bicicletas que tenha
em conta o sistema de transportes coletivos de passageiros e, sempre que a localização projetada
para o empreendimento se integre numa zona onde já circulem transportes públicos (ou a procura
estimada o justifique), deverá ser demonstrado, por exemplo, que o perfil da plataforma das vias
rodoviárias envolventes ou que as plataformas para passageiros em espera permitem responder aos
movimentos de circulação ou à procura destes modos de transporte em condições de segurança.
R6. O número de lugares e a área prevista para operação e estacionamento de veículos ligeiros e
pesados no equipamento a edificar, deverá cumprir os valores mínimos estabelecidos nos
instrumentos de gestão do território e dar resposta à procura estimada pelo Estudo, com base no
perfil de ocupação e no emprego gerado pelo empreendimento. Acresce que o acesso a esses
lugares deverá fazer-se de forma fluida, ou seja, de maneira a não provocar conflitos de tráfego ou
congestionamento a montante sobre a rede viária envolvente. Em particular, deverão ser
apresentados os circuitos de entrada e saída bem como as áreas de operação para veículos
pesados - armazenagem, carga e descarga.
No Anexo 2.2.1 apresenta-se o Estudo de Tráfego (Engimind, 2015), que é constituído pelos
seguintes elementos:
-

Relatório;

-

Planta das intervenções prevista na Envolvente à A28 (Anexo I – Plantas);

-

Planta de Apresentação A (Ano 2017) (Anexo I – Plantas);

-

Planta de Apresentação B (Ano 2027) (Anexo I – Plantas);

-

Anexo II – Ficheiros com o tráfego médio diário anual e o tráfego médio horário.

Transcreve-se seguidamente a introdução do Estudo de Tráfego:
“Este estudo é um documento de apoio ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) em curso e pretende
responder ao PEA (Pedido de Elementos Adicionais para efeitos de conformidade) submetido pela
CCDR-Norte.
O estudo dará resposta às exigências das disposições legais vigentes, tendo como objetivo estimar
o impacto decorrente do pleno funcionamento da expansão da área comercial sobre as vias na sua
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envolvente direta, em termos de tráfego rodoviário, por forma a demonstrar a sua viabilidade técnica
e dotação funcional. Deste modo, o estudo tem os seguintes objetivos principais:
-

Caracterizar a acessibilidade rodoviária atual na área de intervenção em relação ao
transporte individual;

-

Avaliar as condições de acessibilidade futura em transporte individual e coletivo e
determinar os impactes decorrentes da expansão do NorteShopping, tendo em conta
as alterações previstas no que se refere ao tráfego gerado diariamente pelas funções a
instalar;

-

Verificar a capacidade das soluções de acessibilidade propostas e a sua integração na
rede viária envolvente, assegurando o equilíbrio entre a procura e oferta de
transportes;

-

Caso necessário, propor intervenções na rede viária de modo a que esta se adeque à
procura prevista garantindo um bom desempenho da rede viária envolvente.

Nesse sentido, o documento encontra-se dividido nas seguintes secções:
-

Localização e caracterização do empreendimento e expansão: breve apresentação do
NorteShopping e da expansão em estudo em termos de localização, usos previstos e
das soluções a desenvolver;

-

Metodologia: apresentação da metodologia seguida no estudo;

-

Acessibilidade em transporte individual:

o Trabalhos de campo: descrição e apresentação dos resultados das contagens
de tráfego;

o Procura atual: compreensão e contabilização dos principais movimentos e
apresentação das estimativas da procura de tráfego atual;

o Procura futura: descrição do modelo/fatores considerados para a projeção das
matrizes origem-destino no cenário futuro:

§

Rede viária proposta: apresentação das soluções viárias propostas;

§

Evolução natural do tráfego: descrição da análise realizada para
estimar o fator de crescimento natural do tráfego;

§

Geração de tráfego: cálculo do aumento de tráfego associado ao
pleno funcionamento da expansão da área comercial;

§

Distribuição de tráfego: cálculo da distribuição do tráfego gerado pela
expansão pelos respetivos acessos;

§

Estimativas de tráfego: apresentação das estimativas de tráfego na
hora de ponta da tarde de um dia útil (HPT-DU) da rede viária
envolvente ao NorteShopping. Será considerado o ano atual (2015),
o ano base (2017) e o ano horizonte (2027);

§

Avaliação de desempenho da rede – Níveis de serviço:
caracterização das condições de circulação na rede viária modelada,
através do cálculo do nível de serviço nas principais intersecções e
identificação de eventuais debilidades; 

-

Acessibilidade em modos suaves: Caracterização da oferta infraestrutural relativa aos
peões e ciclistas na envolvente ao NorteShopping; 

-

Acessibilidade em transporte coletivo: Caracterização da oferta de transporte coletivo
na envolvente ao NorteShopping, com indicação dos operadores, carreiras, e
localização das zonas de paragem; 
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-

Conclusões: principais conclusões do estudo e recomendações.”

O estudo inclui ainda um capítulo sobre o estacionamento, onde são analisadas as necessidades
legais e funcionais de estacionamento e as operações de carga e descarga.
Tendo em conta a elaboração deste Estudo de Tráfego, foram realizadas novas simulações do ruído
e da qualidade do ar, que se apresentam, respetivamente, nos Anexos 2.2.2 e 2.2.3. Optou-se por
apresentar nestes anexos uma revisão das respetivas secções do Relatório do EIA. Os resultados
destas simulações confirmam as conclusões constantes do EIA.
2. Não são descritas, de forma objetiva e clara, quais as alterações previstas para a atual área do
projeto já existente.
Descrevem-se seguidamente, por piso, as principais alterações previstas no edifício existente:
Piso -3: sem alterações.
Piso -2: pequenas alterações nas vias do estacionamento existente (sinalização vertical e
horizontal) para assegurar a ligação ao novo espaço de estacionamento e à nova saída exterior (o
avanço da saída para o exterior para o novo limite do edifício já ocorre na zona de ampliação).
Piso -1: criação de uma rampa de acesso ao piso -2; pequenas alterações nas vias do
estacionamento existente (sinalização vertical e horizontal) para assegurar a ligação ao novo espaço
de estacionamento; reorganização dos lugares de estacionamento.
Piso 0 e 1: supressão de espaços de lojas para expansão do “Mall”.
Piso 2: ampliação dos cinemas (com perda de 249 lugares de estacionamento); reorganização de
lugares de estacionamento (com criação de lugares de estacionamento) na zona de ligação ao novo
edifício; criação de vias de acesso à cobertura da ampliação.
3. Terá que constar, no capítulo da “Descrição do Projeto”, uma descrição pormenorizada das
principais ações/ trabalhos/ aspetos que serão empreendidos em cada uma das fases de
implementação do projeto (construção e exploração).
A construção da ampliação do NorteShopping pode dividir-se nas seguintes empreitadas:
A. Escavações e superestrutura;
B. Parque de estacionamento subterrâneo da zona de ampliação;
C. Expansão do “Mall”;
D. Fachadas;
E. Elevadores e escadas rolantes;
F. Cinemas;
G. “Mall Premium”.
Na empreitada de escavações e superestrutura as principais atividades de construção são as
seguintes:
-

Mobilização e montagem do estaleiro;

-

Escavações e movimentos de terras;

-

Reposicionamento de infraestruturas no local da escavação;

-

Contenção periférica;

-

Acessos provisórios ao parque de estacionamento (ponte-túnel);
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-

Fundações profundas;

-

Fundações superficiais;

-

Construção da estrutura do edifício.

Na empreitada do parque de estacionamento subterrâneo da zona de ampliação as principais
atividades de construção são as seguintes:
-

Acabamentos de construção civil

-

Infraestruturas dos pisos de estacionamento.

Nas empreitadas da expansão do “Mall” e do “Mall Premium” as principais atividades de
construção são as seguintes:
-

Demolições;

-

Alvenarias;

-

Reposicionamento de infraestruturas;

-

Frentes de loja;

-

Infraestruturas;

-

Tetos;

-

Pavimentos;

-

Revestimento de paredes.

Na empreitada de fachadas as principais atividades de construção são as seguintes:
-

Painéis, alvenarias e revestimentos;

-

Serralharias.

Na empreitada de elevadores e escadas rolantes a principal atividade de construção é a
montagem destes equipamentos.
Na empreitada de cinemas as principais atividades de construção são as seguintes:
-

Demolições;

-

Execução da estrutura;

-

Execução das bancadas;

-

Alteração do acesso de clientes.

Como projetos subsidiários há a considerar os referidos na secção 3.9 do EIA: remodelações da
rede viária e das redes de infraestruturas. A estes deve ainda acrescentar-se o projeto de integração
paisagística.
A jusante da fase de construção, haverá atividades de construção a cargo dos lojistas, incluindo
os cinemas, no interior de cada loja.
As principais atividades ou aspetos da fase de exploração do NorteShopping são os seguintes:
-

Gestão da energia, incluindo operação da central de cogeração, e da iluminação dos
espaços comuns, funcionamento de elevadores e escadas rolantes;

-

Limpeza dos espaços comuns e recolha de resíduos (ver resposta à questão 1 da
secção 2.10 – Resíduos);

-

Gestão dos espaços verdes interiores;

-

Manutenção do edifício, incluindo redes técnicas, e dos espaços comuns;
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-

Segurança;

-

Informação aos visitantes;

-

Organização de eventos, tais como exposições e outras atividades, sociais, culturais e
ambientais, em ligação com as comunidades da envolvente e outros parceiros;

-

Controlo das condições de utilização do espaço pelos lojistas, incluindo a realização de
obras no interior das lojas.

3’. Indicação do destino a dar aos 35 000 m3 de terras sobrantes, com identificação e caracterização
de qual o local de depósito para as terras de escavação sobrantes.
Conforme se pode concluir do estudo que foi feito dos solos a escavar (ver Anexo 2.2.4), as terras
sobrantes podem ser depositadas em aterros de inertes ou utilizados na recuperação paisagística e
ambiental de pedreiras ou areeiros.
Tal como referido na resposta à primeira questão da secção 2.10.5, foi efetuada uma pesquisa de
operadores licenciados para receber as terras sobrantes. Estes operadores foram pesquisados no
SIRAPA, para o concelho de Matosinhos e concelhos próximos.
Foram identificados onze operadores para a gestão do LER 17 05 04 (solos e rochas não
abrangidos em 17 05 03, ou seja, não contaminados por substâncias perigosas), localizados nos
concelhos de Maia (1), Trofa (3), Valongo (4), Vila do Conde (1) e Vila Nova de Gaia (2). Apresentase no Anexo 2.2.5 a lista e a localização aproximada destes operadores face ao NorteShopping.
O local em concreto para destino das terras sobrantes apenas será escolhido, pelo empreiteiro, na
fase de construção. Sem prejuízo de recorrer a estes ou a outros operadores, deve ser avaliada a
possibilidade de utilizar locais para depósito que necessitem de terras sobrantes para a sua
recuperação. Tais locais incluem explorações mineiras, pedreiras, aterros ou locais licenciados pela
Câmara Municipal.
4. Esclarecer em que consiste a alteração do layout no centro comercial ou que alterações serão
efetuadas no edifício atual, para além da ampliação.
Esta questão repete a questão 2 acima, pelo que se remete para a respetiva resposta.
5. Especificar em que consiste a reorganização das circulações locais, incluindo o esquema de
entradas e saídas no centro comercial e a sua relação com as vias vizinhas e esclarecer como irá
contribuir para a redução do trânsito na Rotunda AEP e na Av. Manuel Ruela.
O esquema de entradas e saídas e a reorganização das circulações locais é ilustrado na Planta de
Apresentação A (Anexo I, Estudo de Tráfego), reproduzida no Anexo 2.2.1.
A redução de tráfego na Rotunda AEP e na Av. Dr. Manuel Teixeira Ruela é fundamentada no
Estudo de Tráfego (Engimind, 2015) do seguinte modo:
“Constata-se que a rede viária na envolvente do NorteShopping, bem como a atual solução de
acessos a este empreendimento, não possibilita a realização de alguns movimentos sem atravessar
nós rodoviários altamente congestionados. Observa-se que os movimentos de saída do
NorteShopping para norte implicam a passagem por dois nós congestionados (congestionados
devido à confluência dos dois eixos supracitados), entroncamento entre a EN-12 Estrada da
Circunvalação e Av. Dr. M. T. Ruela e a Rotunda AEP, que levam a tempos de atraso significativos.
Esta impossibilidade deve-se em grande parte à existência de vários arruamentos de sentido único
na envolvente do NorteShopping. Na figura seguinte observa-se o atual esquema de acessos ao
NorteShopping e o percurso de acesso à A28 desde o NorteShopping.
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Observa-se igualmente que a rede viária na envolvente do NorteShopping não canaliza do melhor
modo os fluxos pedonais, obrigando os peões a deslocações maiores. No sentido de resolver estes
constrangimentos foi definida uma reorganização da rede rodoviária envolvente ao NorteShopping
com beneficiação dos percursos pedonais e a inclusão de dois corredores cicloviários. Este plano foi
elaborado em articulação com a Câmara Municipal de Matosinhos.
Esta reorganização assenta em três pressupostos:
-

Melhoria da circulação rodoviária na envolvente do NorteShopping;

-

Beneficiação dos circuitos pedonais na envolvente do NorteShopping;

-

Criação de corredores de acesso privilegiado à estação de metro de Sete Bicas.

A melhoria dos movimentos de saída para norte do empreendimento foram garantidos pela inserção
de uma rotunda na fachada sul do NorteShopping, que possibilita o acesso à rotunda NOS e
portanto para norte do NorteShopping.
Na figura seguinte observa-se o novo esquema de acessos do NorteShopping bem como o percurso
de acesso à A28 sentido Norte.

Figura 2.2.1 - Novo esquema de acessos do NorteShopping e percurso de acesso à A28 sentido Norte (Figura
10 do Estudo de Tráfego)

Na reorganização da rede rodoviária da envolvente do NorteShopping foi feita a correção da
geometria da rotunda NOS possibilitando o acesso direto desde a rua João Mendonça. Foi também
criado um bypass à rotunda que possibilita que os movimentos desde a rua João Mendonça para a
Av. Calouste Gulbenkian sejam efetuados sem conflito. A geometria proposta para a rotunda NOS
pode ser consultada em pormenor na figura seguinte.
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Figura 2.2.2 - Reorganização viária da envolvente do NorteShopping – Pormenor rotunda NOS (Figura 11 do
Estudo de Tráfego)

No âmbito deste plano também será convertido o cruzamento entre a rua Sara Afonso e rua
Henrique Pousão em rotunda, apenas para o ano horizonte, o que possibilitará a realização de todos
os movimentos em maior segurança e com maior conforto. Na figura seguinte observa-se a
geometria da rotunda proposta.

Figura 2.2.3 - Reorganização viária da envolvente do NorteShopping – Pormenor rotunda entre a Rua Sara
Afonso e a Rua Henrique Pousão – ano horizonte (2027) (Figura 12 do Estudo de Tráfego)

Para o ano base [2017], e acompanhando o resto da reorganização da rede viária, considera-se a
reformulação do layout atual, harmonizando os movimentos permitidos, sem no entanto reconverter
a interseção numa rotunda. Na figura seguinte observa-se o layout previsto para esta interseção no
ano base [2017] com empreendimento.
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Figura 2.2.4 - Reorganização viária da envolvente do NorteShopping – Pormenor da rotunda entre a Rua Sara
Afonso e a Rua Henrique Pousão – ano base (2017) (Figura 13 do Estudo de Tráfego)

Para além desta reorganização viária da envolvente do NorteShopping considera-se nos cenários
com expansão do NorteShopping a execução de um túnel de acesso à A28 desde a avenida
Calouste Gulbenkian.

Figura 2.2.5 - Túnel de acesso à A28 desde a avenida Calouste Gulbenkian (Figura 14 do Estudo de Tráfego)

Como se pode observar na figura o acesso ao túnel proposto ocorrerá em frente ao parque de
estacionamento do Continente de Matosinhos e irá ligar-se ao atual túnel de saída do parque de
estacionamento para a A28.
Este túnel possibilitará que os veículos com origem no NorteShopping acedam à A28, através da
avenida Calouste Gulbenkian, diminuindo o volume de tráfego nos nós mais congestionados da rede
como o entroncamento entre a Av. Dr. M.T. Ruela e EN 12 – Estrada da Circunvalação e a rotunda
AEP.”
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6. Esclarecer quais as intervenções acordadas com a Câmara Municipal de Matosinhos no âmbito
da aprovação do loteamento, tais como modificações da rede viária.
As intervenções acordadas com a Câmara Municipal de Matosinhos no âmbito da alteração do
loteamento da Quinta das Sedas são as apresentadas nas Plantas de Apresentação A e B (Anexo I,
Estudo de Tráfego), reproduzidas no Anexo 2.2.1, e o túnel de acesso à A28 desde a Av. Calouste
Gulbenkian, descritas na resposta à questão anterior.

2.3

EIA – Anexos

1. Apresentação das peças de projeto constantes dos Anexos do EIA com as respetivas legendas.
As peças de projeto constantes dos Anexos do EIA, com as respetivas legendas, são apresentadas
no Anexo 2.3.1.
2. Apresentação do “Estudo de Contaminação dos Solos” em língua portuguesa.
A tradução do “Estudo de Contaminação dos Solos” em língua portuguesa é apresentado no
Anexo 2.2.4.
3. Sem prejuízo das plantas da página 14 do EIA, deverá ser apresentada uma planta, a escala
conveniente, com a marcação da área de ampliação do projeto, e o layout de ocupação que
apresentará após construção.
As Plantas de Apresentação A e B (Anexo I, Estudo de Tráfego), reproduzidas no Anexo 2.2.1,
incluem a marcação da área de ampliação do projeto e layout da envolvente (em 2017 e em 2027).
No Anexo 2.3.1 apresentam-se plantas com o layout da ocupação do NorteShopping após a
ampliação.

2.4

Qualidade do Ar

1. Nos estudos do tráfego a apresentar, deverá constar a devida clarificação dos troços a serem
intervencionados no projeto;
No Estudo de Tráfego, apresentado no Anexo 2.2.1, foi analisado o período mais crítico de procura,
isto é, a hora de ponta da tarde de um dia útil (HPT-DU), tendo sido considerados os seguintes
cenários:
-

Ano Atual (2015) – HPT-DU 2015;

-

Ano Base (2017) com expansão [ampliação do NorteShopping] – HPT-DU 2017 CE;

-

Ano Horizonte (2027) com expansão – HPT-DU 2027 CE;

-

Ano Base (2017) sem expansão – HPT-DU 2017 SE;

-

Ano Horizonte (2027) sem expansão – HPT-DU 2027 SE.

No Quadro 2.4.1 apresenta-se a relação entre os vários cenários e as intervenções na rede viária
consideradas em cada um deles. Neste quadro os números nas intervenções são os constantes da
Planta de intervenções previstas na envolvente à A28 (Anexo 2.2.1; ver extrato na Figura 2.4.1).
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Quadro 2.4.1 - Relação entre os vários cenários do Estudo de Tráfego e as intervenções na rede viária
consideradas em cada um deles (Fonte: Tabela 10 do Estudo de Tráfego, adaptada)
Cenários
Intervenções

HPT-2017
CE

HPT-2027
CE

Expansão do NorteShopping

X

X

Reorganização da viária da rede envolvente
ao NorteShopping (1/2/3)

X

X

HPT-2015

Rotunda entre a R. Sara Afonso e R.
Henrique Pousão

HPT-2017
SE

HPT-2027
SE

X

Túnel de acesso à A28 desde a Av. C.
Gulbenkian (Sentido Sul-Norte) (5)

X

X

Ligação da rotunda da Av. C. Gulbenkian à
A28 (Sentido Sul-Norte) (6)

X

X

X

Ligação da A28 à rotunda da Av. C.
Gulbenkian (Sentido Sul-Norte)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rotunda na Estrada da Circunvalação
(EN12) (10)
Acesso poente da A28 até à rotunda do
Estádio do Mar (Sentido Norte-Sul) (8)
Acesso da A28 ao Hospital
Hispano(Sentido Norte-Sul) (4)

Pedro

Acesso da Av. Dr. Eduardo Torres (próximo
ao Hospital) (Sentido Norte-Sul) (9)

X

Figura 2.4.1 – Extrato da Planta de intervenções previstas na envolvente à A28 (Anexo 2.2.1).
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2. Indicação do/dos responsáveis pela elaboração do estudo de mobilidade e do estudo da
qualidade do ar;
A Engimind é a empresa responsável pela elaboração do Estudo de Tráfego, que inclui a
componente de mobilidade. O correspondente Estudo da Qualidade do Ar é da responsabilidade da
Eng.ª Sara Lemos.
As medidas concretas que venham a resultar desses estudos, na medida em que dependam do
proponente, serão realizadas pelo proponente.
3. Plano de monitorização que verse o CO, PM10 e NOx (NO2) para a fase de exploração, no 1.º ano
de funcionamento, sendo que, de acordo com os resultados obtidos na 1.ª monitorização, será
estabelecida a respetiva periodicidade.
O Plano de Monitorização da Qualidade do Ar é apresentado no Anexo 2.4.1.
Este plano incide sobre o 1.º ano da fase de exploração da ampliação do NorteShopping e prevê a
monotorização dos poluentes acima referidos.
O plano prevê ainda que uma decisão sobre o prolongamento do plano ou a sua revisão depende
dos resultados obtidos no primeiro ano.

2.5

Ordenamento do Território e Uso do Solo

1. Considerando o disposto no Regulamento do PDM (publicado pelo Aviso no 3139/2014, de 28 de
fevereiro), nomeadamente o n.º 2 do artigo 22.º, o qual remete para o cumprimento dos artigos 8.º e
15.º, deverá o EIA demonstrar a compatibilidade da ação com o disposto no n.º 1 do artigo 8.º, em
particular na alínea b) relativamente às perturbações no trânsito;
Relativamente à alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento do PDM, o Estudo de Tráfego
(Engimind, 2015) apresenta as seguintes conclusões:
“(…) avaliou-se o desempenho da rede viária já com as alterações propostas na rede viária, tendo
sido determinando o nível de serviço nas principais intersecções localizados na envolvente ao
NorteShopping.
(...)
No nó 1, rotunda da Barranha, estima-se que haja boas condições de circulação em todos os ramos
de entrada da rotunda, na HPT-DU, com níveis de serviço A, excetuando o ramo nascente. Ainda
assim este ramo apresenta níveis de serviço semelhantes no ano horizonte com e sem expansão. A
diferença entre cenários estará relacionada com os veículos com destino à A28 (sentido Norte), que
serão desviados desta rotunda devido ao túnel sob a Av. Calouste Gulbenkian.
No nó 2, rotunda NOS, apesar de se observarem diferenças no volume de tráfego nos vários
cenários o nível de serviço neste nó em todos os ramos e cenários é A.
No nó 3, rotunda AEP, os resultados da análise de nível de serviço apontam para que as condições
de circulação sejam boas, estando apenas o ramo norte em alguns cenários com nível de serviço C.
No entanto, as condições verificadas são diferentes, estando as razões dessa diferenças
relacionadas com comportamentos de condução ou fatores que não são considerados na
metodologia, como a velocidade de circulação no anel e entrecruzamentos no anel. Considera-se
que esta rotunda apenas funcionará melhor na hora de ponta se houver uma diminuição do volume
de tráfego nos vários ramos (por desvio de tráfego para percursos alternativos) ou se for instalada
sinalização semafórica atuada.
(…)
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As condições de circulação no nó 4, no cenário atual implicam tempos de espera consideráveis,
sendo que o ramo norte tem os movimentos mais prejudicados. Observa-se que no ano base (2017)
as condições de circulação melhoram neste ramo, o que está relacionado com um desvio de tráfego
dos veículos oriundos do NorteShopping e com destino a norte (que agora usam outro percurso). No
entanto, no movimento de viragem à direita da Estrada da Circunvalação para a Av. Dr. M. T. Ruela,
o nível de serviço piora ligeiramente, tal deve-se ao acréscimo de tráfego gerado pela expansão do
NorteShopping. Observa-se que a reconversão do entroncamento em rotunda resulta em níveis de
serviço melhores, no entanto, adverte-se que as metodologias diferem e que portanto os resultados
não são diretamente comparáveis.
A principal conclusão relativa ao nó 5 aponta para que a geometria atual do nó rodoviário não é
adequada para os volumes de tráfego observados. A alteração da geometria para rotunda
aumentará as condições de segurança e permitirá que os movimentos não prioritários melhorem
significativamente o nível de serviço, sem prejudicar o nível de serviço no movimento ao longo da
rua Henrique Pousão.
A análise do nível de serviço efetuada nas rampas de acesso à A28 para cada cenário obteve
conclusões semelhantes. Constata-se que a degradação do nível de serviço nas rampas no sentido
Sul – Norte se deve principalmente à saturação (V/Cf) da A28. O alto volume de tráfego nesse
sentido ocorre em grande parte devido ao tráfego que converge para a A28 desde a entrada relativa
à rotunda AEP (corresponde a cerca de um terço do volume de tráfego). As restantes rampas
observam um nível de serviço aceitável, no entanto, é previsível que na hora de ponta da manhã o
nível de serviço F ocorra no sentido Norte-Sul, ou seja, em direção ao centro do Porto.
Prevê-se que a reorganização viária da envolvente do NorteShopping e consequente reformulação
dos percursos pedonais e criação de dois corredores de ciclovias aumentem a repartição modal do
transporte coletivo, já que aumentará a acessibilidade do empreendimento à estação de metro de
Sete Bicas.
(...)
Das análises realizadas e considerando os pressupostos admitidos neste estudo, prevê-se que o
tráfego adicionalgerado pela expansão da área comercial do NorteShopping, não venha a ser
suscetível de gerar restrições significativas à circulação na rede viária envolvente ao NorteShopping.
Aliás, com a proposta de reorganização da rede viária na envolvente ao NorteShopping, estimam-se
no futuro melhorias na circulação nas principais intersecções, beneficiando tanto os visitantes do
NorteShopping como a circulação na rede viária envolvente.”
Relativamente às restantes alíneas do referido artigo do Regulamento do PDM, remete-se para a
reformulação do Quadro 5.10.1 do Relatório do EIA, constante do Anexo 2.5.1.
2. Deverá o município de Matosinhos pronunciar-se sobre a viabilidade da pretensão, tendo em
consideração o disposto no ponto 2 do artigo 8.º e artigo 15.º do Regulamento do PDM;
Apresenta-se no Anexo 2.5.2 a deliberação da Câmara Municipal de Matosinhos sobre a
viabilidade do Pedido de Informação Prévia da alteração ao Loteamento da Quinta das Sedas,
motivada pelo projeto de ampliação do NorteShopping. Naturalmente que esta deliberação,
suportada em informação dos serviços da Câmara Municipal, teve em consideração o disposto no
Regulamento do PDM.
3. Considerando as condicionantes identificadas no EIA:
3.1. dada a proximidade da Estrada da Circunvalação e do IC1/A28, deverá o proponente obter o
parecer da(s) entidade(s) responsável(eis) por essas infraestruturas;
A Infraestruturas de Portugal, S.A., enquanto concessionária de rede rodoviária nacional, é a
entidade responsável pela EN12 Estrada da Circunvalação e pelo IC1/A28.
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Foi solicitado o parecer da Infraestruturas de Portugal, S.A. em 23-12-2015 (Serviços Centrais) e em
07-01-2016 (Gestão Regional do Porto e Aveiro), conforme comprovativo reproduzido no Anexo
2.5.3. Apesar de já terem decorrido mais de 20 dias úteis, não foi recebida resposta até à presente
data.
3. Considerando as condicionantes identificadas no EIA:
3.2. deverá o proponente obter o parecer da entidade responsável pela servidão aeronáutica do
Aeroporto Francisco Sá Carneiro.
Apresenta-se no Anexo 2.5.4 o parecer da ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil.
Este parecer conclui que o projeto de ampliação do NorteShopping não interfere com a servidão
aeronáutica do Aeroporto Francisco Sá Carneiro e que também não trará qualquer constrangimento
à operacionalidade do Heliporto do Hospital Pedro Hispano.
Por último, considerando o disposto no artigo 22.º do Regulamento do PDM, o qual refere: “A esta
Base aplica -se o disposto nos artigos 8.º e 15.º deste regulamento.”, deverá o EIA cingir-se aos
artigos 8.º e 15.º, o que não acontece no capítulo 5 – Identificação, previsão e avaliação de
impactes. Além disso, considera-se que o EIA é bastante superficial na forma como analisa o
cumprimento do estabelecido nos artigos aplicáveis (ver quadro 5.10.1).
No Anexo 2.5.1 apresenta-se a reformulação do Quadro 5.10.1, do Relatório do EIA, cingido à
análise dos artigos 8.º e 15.º do Regulamento do PDM.

2.6

Geologia

1. Apresentação de uma cópia do “Relatório da Geoma”;
No Anexo 2.6.1 apresenta-se o relatório do Reconhecimento Geológico-Geotécnico da Expansão
do NorteShopping – Matosinhos, da responsabilidade da empresa GEOMA.
2. Avaliação dos eventuais impactes ambientais na envolvente geológica próxima, decorrentes da
escavação, com apresentação das eventuais medidas de minimização, caso sejam necessárias.
No Anexo 2.6.2 apresenta-se o Estudo Prévio da Contenção e Escavação Periférica (Memória e
Condições Técnicas Especiais) (Quadrantes, 2015) que identifica os potenciais impactes da
escavação e apresenta medidas de minimização. Este estudo inclui uma análise da estabilidade dos
taludes previstos.

2.7

Recursos Hídricos

1. Fase de construção:
a. Indicação da quantidade de águas residuais que serão originadas, por tipologia, e indicação do
seu destino final;
Na fase de construção existirão os seguintes tipos de águas residuais:
-

As águas residuais domésticas, estimadas em 165 m3;
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-

As águas residuais provenientes da bombagem resultante da escavação e cujo valor
total se estima em 16.000 m3;

-

As águas de lavagens no estaleiro, incluindo as utilizadas nas lavagens de rodados,
que se estimar em 3 m3/dia.

As águas residuais domésticas serão encaminhadas para a rede pública de esgoto doméstico.
As águas residuais provenientes da escavação e as águas de lavagens no estaleiro serão
decantadas e encaminhadas para a rede de águas pluviais.
1. Fase de construção:
b. Indicação da origem de água para o estaleiro.
A única origem de água prevista para o estaleiro é a rede pública de abastecimento.
2. Fase de exploração:
a. Quantificação do acréscimo de água que será consumida, explicitando a sua proveniência,
nomeadamente rede pública ou captação própria existente;
O acréscimo do consumo de água da rede pública será diretamente proporcional ao acréscimo do
número de visitantes. Prevê-se um acréscimo de 12% do número de visitantes e do consumo de
água.
O consumo atual é de 7000 m3/ano. O acréscimo estimado será, assim, de 840 m3/ano.
O consumo de água para AVAC tem como origem duas captações subterrâneas (licenças
reproduzidas no Anexo 2.7.1).
O consumo nos primeiros dez meses de 2015 foi de 60.432 m3, valor que permite estimar um
consumo anual de cerca de 70.000 m3 (os meses de inverno têm menor consumo). Este valor é
muito inferior aos caudais máximos de extração licenciados (84.000 m3/ano para cada furo, num
total de 168.000 m3/ano).
Dado que, no caso do AVAC, o acréscimo não é proporcional ao n.º de visitantes mas ao volume do
espaço comum, considera-se que o consumo de água aumentará cerca de 9%, ou seja 6.300 m3,
que serão provenientes das captações subterrâneas.
A rega dos espaços verdes é da responsabilidade da Câmara Municipal e tem sido efetuada com
recurso à rede pública. O acréscimo de áreas verdes é estimado em 500 m2. Assumindo uma
dotação de rega de 80 l/m2 nos meses de abril, maio e setembro e de 150 l/m3 nos meses de junho,
julho e agosto, pode estimar-se o acréscimo em 345 m3/ano.
2. Fase de exploração:
b. Quantificação do incremento de águas residuais do tipo doméstico que serão produzidas.
As águas residuais de tipo doméstico correspondem a cerca de 85% do consumo de água. O
acréscimo estimado para este tipo de águas residuais é assim de 714 m3/ano (= 840 x 0,85).
3. Deverão ser explicitadas as medidas de minimização a adotar relativamente ao risco de
contaminação acidental da água que estão previstas ser integradas no “Sistema de Gestão do
NorteShopping”.
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No Anexo 2.7.2 indicam-se as medidas de minimização a adotar relativamente ao risco de
contaminação acidental da água que estão previstas ser integradas no “Sistema de Gestão do
NorteShopping”, na fase de construção.
Considera-se que não se identificam riscos de contaminação da água na fase de exploração.

2.8

Paisagem

1. Sem prejuízo das unidades de paisagem apresentadas no EIA, baseadas no Estudo do Prof.
Cancela d’Abreu sobre as unidades de paisagem, de âmbito nacional, o EIA terá que incluir a
mesma análise, descritiva e cartográfica, a uma escala compaginável com a de projeto.
No Anexo 2.8.1 apresenta-se a análise, descritiva e cartográfica, das unidades de paisagem à
escala local. Optou-se pela reformulação da correspondente secção do Relatório do EIA.
2. Em relação ao capítulo de identificação, avaliação e classificação de impactes, em particular no
que respeita aos impactes na fase de construção, a análise aí plasmada configura mais um parecer
sobre os potenciais impactes do que propriamente um trabalho de identificação, avaliação e
classificação de impactes. É, neste capítulo, na página 111, referido que “Também a forma linear de
disposição da vegetação, que parece estar implícita no projeto de integração paisagística,...”, o que
denota não ter havido congregação do trabalho, deste descritor, entre o projetista e o responsável
pela análise do descritor, sendo mesmo apresentadas sugestões de reformulação do PIP.
2.1 Apresentação da conformação das conclusões de análise e avaliação do descritor Paisagem
com as propostas constantes do PIP [Projeto de Integração Paisagística].
No Anexo 2.8.2 apresenta-se a identificação e avaliação de impactes na Paisagem, tendo em conta
o PIP proposto (ver questão seguinte). Optou-se pela reformulação da correspondente secção do
Relatório do EIA.
2.2 Apresentação do PIP e respetivas as peças fundamentais, destacando-se:
- memória descritiva;
- caderno de encargos;
- mapa de medições e orçamentação;
- cronograma de implementação;
- plano de manutenção;
- plano geral;
- planos de plantação e/ou sementeira.
No Anexo 2.8.3 apresenta-se o PIP, constituído pela Memória Descritiva e Plano Geral. Considerase que estes elementos são elucidativos das soluções propostas. A execução do PIP terá lugar após
a construção dos arruamentos previstos. No mesmo Anexo 2.8.3 encontra-se uma planta
descrevendo as alterações a introduzir na sequência da interação com a equipa responsável pelo
EIA.
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2.9

Socio-economia

1. Informar sobre eventuais reclamações existentes relativas à atual exploração do centro comercial
ou ao tráfego que se verifica;
O registo de reclamações referentes à exploração e atividades do NorteShopping é feito através de
uma considerável variedade de canais, para melhor cobertura da diversidade de situações
potenciais a verificar e para maior facilitação dos contatos por parte dos reclamantes.
Esses canais permitem o registo de contatos presenciais e dos efetuados através de mensagens
(por correio eletrónico ou correio normal) e são formalizados ou diretamente ao Provedor do cliente,
ou num livro de registos próprio do shopping ou nos instrumentos legalmente destinados à receção
de reclamações (livro ASAE).
As reclamações recebidas são classificadas por categorias que contemplam as situações relativas à
atividade de cada loja, a aspetos de segurança, a questões ambientais ou numa categoria de
situações diversas, que não cabem nas tipologias anteriores, assim como é feito, através de canais
semelhantes, o registo de sugestões ou louvores.
Considerando o ano de 2014 e os dez primeiros meses de 2015, ocorreram 364 registos (dos quais,
12 foram louvores), verificando-se um aumento sensível de um ano para o outro (166 reclamações
em 2014 e 186 até final de Outubro de 2015), sendo os items relativos às lojas, em particular
referentes a defeitos nos produtos comercializados (28 em 2014, 36 em 2015), aos serviços
comerciais (respetivamente 22 e 43) e ao estacionamento (respetivamente 21 e 41) os principais
responsáveis por esse aumento, enquanto se verificaram descidas sensíveis nos items relativos a
danos físicos (de 14 para 2, em cada um dos anos referidos), roubo e extravio de bens (5 e 0) e ao
próprio centro comercial (42 e 30).
Os registos relativos a questões ambientais (entendidas num sentido restrito, a saber: energia, água,
resíduos e plantas) são residuais, tendo-se registado 3 reclamações em 2014 e apenas 1 nos
meses considerados de 2015.
As reclamações referentes a problemas relacionados com o estacionamento são muito variados,
abarcando desde questões sobre estacionamento indevido (por exemplo, por desrespeito de lugares
reservados ou prioritários) a danos nos veículos, à sinalização ou a assaltos.
Para melhor ilustração destas situações, apresentam-se no Anexo 2.9.1 dois exemplos mensais dos
mapas de registo (contactos de Setembro 2014 e Outubro 2015) e o mapa de síntese do ano de
2014 e até outubro de 2015. Neste anexo foram omitidos os nomes de reclamantes e de lojas.
2. Caracterizar a área envolvente ao estaleiro;
O estaleiro previsto no plano de expansão do NorteShopping localiza-se nos atuais lotes 5 e 10
(Figura 2.9.1).
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Figura 2.9.1 – Localização do estaleiro e percursos de obra.
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Estes dois lotes, contíguos, correspondem a um terreno atualmente desocupado situado a nordeste
do edifício do centro comercial, que é totalmente confinado por vias públicas, não tendo, por isso,
contiguidade imediata com outros lotes ou ocupações.
As vias referidas são a rua João Mendonça, a norte, a rua Sara Afonso, a nascente, a rua Henrique
Pousão, a sul, e a rua Alberto Augusto Mendonça, a poente.
A utilização das áreas circundantes, para lá daqueles arruamentos, são:
-

A norte: áreas verdes e área de equipamento, que correspondem, respetivamente, ao
Parque do Carriçal e à zona envolvente e adro da igreja da Senhora da Hora;

-

A sul: área predominantemente de serviços, que corresponde ao próprio centro
comercial Norteshopping;

-

A este: igualmente área predominantemente de serviços, no entanto está ocupada
com um edifício de uso misto, incluindo habitações;

-

A oeste: área de equipamento, que corresponde ao cemitério da Senhora da Hora.

Sublinhe-se que nas áreas envolventes ao estaleiro não se localizam lotes residenciais, embora,
como referido acima, na área a nascente o edifício existente tenha uso habitacional.
Os percursos da obra previstos desenvolvem-se por vias ladeadas pelo próprio centro comercial, a
nascente, e áreas comerciais, de estacionamento e de edifícios comerciais e de escritórios, a
poente.
3. Esclarecer quais os percursos a utilizar pelos veículos de pesados afetos às obras para aceder ao
estaleiro, e do estaleiro à área de ampliação;
Os percursos efetuados pelos veículos pesados, na fase de construção, foram apresentados na
Figura 2.9.1.
4. Esclarecer a eventual afetação, durante a fase de obra, dos acessos aos atuais parques de
estacionamento;
Os acessos aos atuais parques de estacionamento mantêm-se, com exceção da saída dos parques
atuais de estacionamento.
O parque de estacionamento de superfície será desativado com a ampliação.
Será executada uma via provisória que circundará a área a escavar. Numa 1.ª fase a manter-se-á a
saída atual pelo piso -2. Na 2ª fase (após a execução parcial dos pisos enterrados da 1ª fase) criarse-á nova saída provisória á esquerda da saída atual do Piso -2 e a circulação que atravessará a
obra em saída protegida (ponte-túnel); na 3.ª fase (com a conclusão dos pisos de estacionamento):
através dos novos acessos.
5. Apresentar cartografia específica com identificação do centro comercial atual, da área de
ampliação, dos estaleiros, das habitações e edifícios na envolvente afetados pelo projeto, bem como
das vias locais sujeitas às alterações e reorganizações, as vias vizinhas, incluindo o esquema de
entradas e saídas no centro comercial.
Na Figura 2.9.1 apresenta-se a área de localização dos estaleiros, bem como a ocupação da
envolvente.
Na Planta de Apresentação A (Anexo 2.2.1) apresenta-se a configuração da zona envolvente após
a ampliação.
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Nas Figuras 2.9.2 e 2.9.3 apresenta-se o esquema de entradas e saídas no NorteShopping na
situação atual e na situação futura, com ampliação, respetivamente.

Figura 2.9.2 – Situação atual: Entradas e Saídas no NorteShopping (Fonte: Figura 7 do Estudo de Tráfego).

Figura 2.9.3 – Situação futura, com ampliação: Entradas e Saídas no NorteShopping (Fonte: Figura 10 do
Estudo de Tráfego).

6. Apresentar planta final após implementação do projeto e respetivos acessos.
A planta final é apresentada na Figura 2.9.4.
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2.10 Resíduos
1. Efetuar a caracterização da situação de referência, identificando quais as operações de
encaminhamento (operadores) e destinos finais adotados para cada um dos resíduos
(valorização/eliminação), bem como a identificação e caracterização dos locais de armazenamento
temporário, designadamente a localização, as dimensões, se são cobertos, impermeabilizados,
dotados de bacias de retenção, etc., bem como a forma de acondicionamento (em contentores, bigbags, a granel, etc.);
2.10.1

Metodologia

Na subsecção 3.5.1 do EIA identificaram-se os resíduos produzidos nas fases de construção e de
exploração do projeto de ampliação do NorteShopping, de acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3
de março, que aprova a Lista Europeia de Resíduos (LER). Para cada tipo de resíduo foi indicado o
nome, o código LER e a sua perigosidade, de acordo com este diploma legal. Numa perspetiva
conservativa, estas listagens de resíduos são mais exaustivas do que o expectável na realidade,
para cada uma das fases.
Após esta identificação, a metodologia considerada para caracterização da situação de referência
do fator ambiental Resíduos avalia quatro vertentes principais:
-

A situação atual em termos de presença de resíduos no terreno afeto ao projeto;

-

As características e as operações atualmente previstas para a gestão dos resíduos
produzidos no Grupo SONAE;

-

A situação atual dos operadores de gestão de resíduos;

-

Os locais adequados para depósito de terras e inertes, cuja produção está prevista na
fase de construção.

Para caracterizar a situação atual em termos de presença de resíduos na área do projeto, é feita
uma visita ao mesmo e, caso se detete a sua presença, representam-se cartograficamente as
principais áreas de deposição de resíduos. Indica-se também a sua natureza, de acordo com a
classificação LER. Identificam-se ainda eventuais estruturas presentes no terreno que venham a ser
demolidas (originando, consequentemente, resíduos).
Os critérios selecionados para a identificação das áreas de deposição de resíduos são a área
mínima e a natureza do resíduo. Caso os resíduos identificados sejam de natureza não perigosa,
consideram-se apenas as áreas de maior dimensão no terreno e não as pequenas áreas dispersas.
Caso os resíduos identificados no terreno sejam de natureza perigosa, consideram-se todas as
áreas de deposição ou, em alternativa, assinala-se a mancha de dispersão de resíduos.
Neste ponto, avaliam-se também as quantidades dos resíduos existentes no terreno ou a produzir
devido a demolições, tendo por base a visita ao terreno e a experiência e o conhecimento
anteriormente adquiridos relativamente à temática de resíduos.
Tal como referido na secção 3.3 do EIA, o NorteShopping está atualmente sujeito a um sistema de
gestão que inclui as componentes de ambiente, saúde e segurança e que, consequentemente,
abrange a temática dos resíduos. Neste âmbito, e de modo a avaliar as características e as
operações de gestão de resíduos atualmente previstas no Grupo SONAE e que serão replicadas
para o projeto de ampliação, indicam-se os seguintes aspetos:
-

Operações de gestão e destinos finais para os resíduos identificados;

-

Formas de acondicionamento e locais de armazenamento temporário.

Em relação à situação atual dos operadores de gestão de resíduos, identificam-se sumariamente:
-

O sistema intermunicipal de gestão de resíduos urbanos (RU);

-

Os sistemas de gestão de fluxos específicos;
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-

Os operadores licenciados para a gestão de resíduos, já utilizados pelo proponente ou
localizados na proximidade do projeto.

Foram selecionados estes três grupos de operadores de gestão de resíduos, de modo a dar
resposta a todas as tipologias de resíduos produzidas no âmbito do projeto, conforme identificado na
subsecção 3.5.1 do EIA.
Procede-se de seguida à caracterização destes operadores, tendo por base os dados disponíveis no
sítio de internet da APA (Agência Portuguesa do Ambiente, 2011) e nos sítios de internet oficiais das
entidades referidas. Esta caracterização permite avaliar se a quantidade e a tipologia dos resíduos
produzidos no âmbito do projeto podem ser absorvidas pelos operadores disponíveis.
Relativamente aos locais para depósito de terras e inertes, de acordo com o n.º 2 do artigo 6.º do
DL n.º 46/2008, de 12 de Março, os solos e as rochas não contaminados por substâncias perigosas
“que não sejam reutilizados na respetiva obra de origem podem ser utilizados noutra obra sujeita a
licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de explorações
mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou, ainda, em local
licenciado pela câmara municipal, nos termos do artigo 1.º do DL n.º 139/89, de 28 de Abril”.
Nesta fase, a identificação de outras obras na proximidade da área do projeto, de locais licenciados
pela Câmara Municipal e de explorações mineiras, pedreiras ou aterros que necessitem de terras
sobrantes considera-se prematura. Deste modo, a análise efetuada incide nos operadores
licenciados para a gestão destes materiais, na proximidade do projeto.
Procura-se, deste modo, dar resposta a um excesso destes materiais, originado pelo projeto. Caso
estas áreas não sejam suficientes para responder às necessidades, são também identificadas áreas
licenciadas para o efeito (aterros), na proximidade do projeto. Estas áreas constituem a opção final
de depósito destes materiais.
2.10.2

Presença de resíduos no terreno

No dia 15-01-2015 realizou-se uma visita à área do projeto, na qual não foram identificadas áreas de
deposição de resíduos, nem vestígios de contaminação ou presença de substâncias perigosas.
Esta análise é também suportada pelo estudo relativo à contaminação do solo, promovido pela
SONAE para a área do projeto. Tal como analisado na secção 4.4 do EIA, relativa aos solos, este
estudo foi elaborado pela empresa EDZ e dividido em duas fases. Os dois relatórios reproduziramse nos Anexos 4.4.1 e 4.4.2 do EIA e a sua tradução é apresentada no Anexo 2.2.4.
Na primeira fase deste estudo foi analisada a história do sítio e da ocupação envolvente, de modo a
identificar potências origens de contaminação. Apesar de nesta fase se concluir que o risco global
de contaminação do solo (e da água subterrânea) da área do projeto de ampliação é reduzido, o
relatório da EDZ da 1ª fase recomendou um programa de sondagens e análises, a executar na 2ª
fase. Os resultados obtidos nesta 2ª fase permitem classificar os solos a escavar com o código
LER 17 05 04 (solos e rochas não abrangidos em 17 05 03, ou seja, não contaminados por
substâncias perigosas).
A atual presença, na área do projeto de ampliação, de estruturas que venham a ser demolidas
constitui também uma futura presença de resíduos no terreno. Tal como referido na secção 3.2 do
EIA, na qual se procede à descrição geral do projeto de ampliação, prevê-se a eliminação do parque
de estacionamento localizado entre o NorteShopping e a Rua Nova da Madorninha. Esta
componente do projeto corresponde à principal demolição prevista, gerando uma quantidade de
cerca de 6000 toneladas de resíduos, maioritariamente constituídos por asfalto e materiais inertes.
2.10.3

Características e operações de gestão de resíduos

O sistema de gestão de ambiente, saúde e segurança da Sonae Sierra inclui uma Instrução Técnica
(TI.E946.04 - Best Practices to be Implemented in Construction) na qual se definem as melhores
práticas a ser implementadas em trabalhos de construção, de modo a minimizar os seus potenciais
impactes e riscos. Esta instrução inclui medidas de prevenção e de minimização dos potenciais
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impactes negativos decorrentes da atividade, para as seguintes áreas temáticas relevantes para a
análise nesta subsecção:
-

Gestão de resíduos (waste management);

-

Gestão de materiais de acabamento (finishing materials management);

-

Manutenção de equipamento (equipment maintenance);

-

Armazenagem e fornecimento de combustíveis e produtos líquidos inflamáveis
(storage and supply of inflammable liquid products and fuels);

-

Derrames de pequena dimensão (small-scale spills);

-

Prevenção e resposta a emergências (emergency prevention and response).

As medidas preconizadas (e avaliadas na resposta à questão 3) para cada uma das destas áreas
temáticas incluem a indicação das corretas formas de acondicionamento, das respetivas operações
de gestão e dos locais de armazenamento temporário, bem como do destino final adequado, por tipo
de resíduo. Para facilitar a aplicação prática destas medidas, as mesmas estão associadas ao local
de produção expectável do resíduo e incluem ainda um conjunto de comentários que as detalham.
Esta informação encontra-se sintetizada nas páginas 35 a 41 do capítulo 7 (waste management) da
referida Instrução Técnica para as tipologias de resíduos cuja produção é mais representativa no
âmbito do NorteShopping, nomeadamente (o asterisco * indica que se trata de um resíduo
perigoso):
-

Papel, cartão e embalagens destes materiais (LER 15 01 01 e 20 01 01);

-

Embalagens de plástico (LER 15 01 02);

-

Outros plásticos, por exemplo tubos (LER 17 02 03);

-

Cabos elétricos (LER 17 04 11);

-

Mistura de metais (LER 17 04 07);

-

Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas (LER 17 04 09*);

-

Serradura;

-

Madeira (LER 17 02 01);

-

Paletes de madeira (LER 15 01 03);

-

Terras sobrantes (LER 17 05 04);

-

Resíduos biodegradáveis (LER 20 02 01);

-

Misturas betuminosas não contendo alcatrão ou seus produtos (LER 17 03 02);

-

Misturas betuminosas contendo alcatrão ou seus produtos (LER 17 03 01*);

-

Inertes – misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos
(LER 17 01 07);

-

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas
(LER 15 01 10*);

-

Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias
perigosas (LER 08 04 09*);

-

Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico, fora de uso e contendo
clorofluorcarbonetos, como ares condicionados e câmaras frigoríficas (LER 20 01 23*);

-

Solos e rochas contendo substâncias perigosas, incluindo os resultantes de
escavações de locais contaminados (LER 17 05 03*);
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-

Óleos minerais usados (LER 13 01 10* e LER 13 02 05*);

-

Pilhas e acumuladores (LER 16 06 02*, 16 06 04 e 16 06 03*);

-

Material absorvente contaminado com substâncias perigosas (LER 15 02 02*);

-

Lâmpadas fluorescentes (LER 20 01 21*);

-

Cartuchos de tinta e toners (LER 16 02 16 e 08 03 17*);

-

Detetores de fumo iónicos (LER 16 02 13*);

-

Objetos afiados de cuidado médico (LER 18 01 03*);

-

Resíduos de cuidados médicos contaminados com sangue (18 01 03*).

Considera-se que as tipologias de resíduos identificadas e as respetivas operações de gestão
preconizadas são as apropriadas para garantir a eficiente gestão dos resíduos produzidos no âmbito
do NorteShopping. São também indicados, com o adequado nível de detalhe, os corretos destinos
finais para os resíduos identificados, bem como as formas de acondicionamento e os locais de
armazenamento temporário apropriados.
2.10.4

Operadores de gestão de resíduos

2.10.4.1 Sistema intermunicipal de gestão de RU
No concelho de Matosinhos, a gestão de RU está a cargo da LIPOR – Sistema Intermunicipalizado
de Gestão de Resíduos do Grande Porto. Esta entidade foi constituída em novembro de 1982 e
integra também os municípios de Espinho, Gondomar, Maia, Porto, Póvoa do Varzim, Valongo e Vila
do Conde, abrangendo uma área total de cerca de 648 km2.
De acordo com dados de 2011 (APA, 2011), a população servida por este sistema é de cerca de
985 mil habitantes. A quantidade de RU produzida em 2010 rondou as 521 mil toneladas na área de
influência do sistema. Os gráficos seguintes (Figura 2.10.1) representam a dimensão destes
valores no contexto nacional.

Figura 2.10.1 – Dimensão da Lipor no contexto nacional, em termos de população servida (dados de 2011; APA,
2011) e de quantidade de RU produzidos (dados de 2010; APA, 2011 e APA, 2013)

De acordo com a informação disponibilizada na página de internet da Lipor, as suas atividades e
unidades operacionais incluem:
-

Uma unidade de valorização energética;

-

Um aterro em funcionamento;

-

Quatro aterros encerrados;
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-

Um centro de triagem;

-

Uma unidade de compostagem.

No concelho de Matosinhos apenas se localiza um dos aterros encerrados da LIPOR.
De acordo com os dados fornecidos pela APA (2011), a Lipor disponibiliza 3484 ecopontos, o que se
traduz numa densidade de cerca de 283 habitantes/ecoponto, ligeiramente abaixo da média na
região Norte (288 habitantes/ecoponto) mas acima da média nacional (265 habitantes/ecoponto).
2.10.4.2 Sistemas de gestão de fluxos específicos
No Quadro 2.10.1 sintetizam-se as entidades gestoras dos sistemas de gestão de fluxos específicos
de resíduos, de âmbito nacional e com relevância para as tipologias de resíduos produzidos no
âmbito do projeto de ampliação do NorteShopping.
Quadro 2.10.1– Sistemas integrados de gestão de fluxos específicos de resíduos
Tipologia de resíduo

(1)

Entidade gestora (1)

Embalagens e resíduos de embalagens

Sociedade Ponto Verde

Óleos lubrificantes usados

Sogilub

Óleos alimentares usados

–

Pneus usados

Valorpneu

Resíduos de construção e demolição

–

Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico

Amb3e, ERP Portugal

Resíduos de pilhas e acumuladores portáteis

Amb3e, Ecopilhas, ERP Portugal

relevante para as tipologias de resíduos produzidas no âmbito do projeto

Dada a tipologia do projeto e os principais resíduos produzidos (maioritariamente de tipologia
doméstica, na fase de exploração), no âmbito dos fluxos específicos importa destacar o fluxo de
embalagens e resíduos de embalagens. Este fluxo é gerido pela Sociedade Ponto Verde, que é
uma entidade privada sem fins lucrativos cujo objetivo é “organizar e gerir a retoma e valorização
dos resíduos de embalagens, através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens
(SIGRE)”, também chamado de Sistema Ponto Verde.
No concelho de Matosinhos, os pontos de recolha seletiva das embalagens e dos resíduos de
embalagens reunidos para o Sistema Ponto Verde estão a cargo da Lipor, analisada no
ponto 2.10.4.1.
Desde 1998, a Sociedade Ponto Verde tem vindo a registar um aumento global do valor de retomas
de resíduos de embalagens, apesar de se terem registado alguns anos de decréscimo relativo (em
2006 e em 2012). O ano de 2014 foi o que apresentou maior valor de resíduos de embalagens
retomadas – cerca de 731 mil toneladas, distribuídas pelas fileiras de vidro, papel/cartão, plástico,
metal e madeira.
A taxa de retoma de fluxo urbano da Sociedade Ponto Verde em 2014 foi de 61%. Para esta taxa
contribuiu principalmente o papel, com 91% recolhido face à quantidade colocada no mercado,
seguido do plástico e do metal, com 61% e 60% respetivamente, e por fim o vidro, com 48%.
2.10.4.3 Operadores licenciados para a gestão de resíduos
Uma vez que o projeto corresponde à ampliação de uma área comercial já em funcionamento,
existem já operadores de gestão de resíduos selecionados.
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Estes operadores não asseguram a gestão de todas as tipologias de resíduos que, numa perspetiva
conservativa, foram incluídos na subsecção 3.5.1 do EIA. Desta forma, procedeu-se à pesquisa de
operadores no SIRAPA – Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente, para a
gestão de todos os resíduos identificados.
Esta pesquisa foi realizada no âmbito do EIA, para o concelho de Matosinhos e concelhos próximos
(Gondomar, Maia, Porto, Trofa, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia). Tal como referido na
subsecção 3.5.1 do EIA, esta pesquisa permitiu confirmar a existência de pelo menos um operador
licenciado para cada uma das tipologias de resíduos produzidos na fase de construção do projeto de
ampliação. Para a fase de exploração, confirmou-se a disponibilidade de pelo menos dois
operadores de gestão de resíduos.
Para além disto, e conforme apresentado na Figura 2.10.2, para cerca de 57% das tipologias de
resíduos estão disponíveis mais de 11 operadores licenciados, distribuídos pelos vários concelhos
pesquisados. Isto significa que o projeto tem alternativas para a gestão dos seus resíduos.

Figura 2.10.2 – Percentagem de tipologias de resíduos por número de operadores disponíveis

2.10.5

Terras e inertes

Com a execução das escavações previstas no projeto, estima-se um balanço de terras positivo, com
a necessidade de encaminhar um volume de cerca de 35 000 m3 de terras para depósito.
Tal como referido no ponto 2.10.4.3, foram identificados operadores para todos os resíduos cuja
produção é expectável no âmbito do projeto do NorteShopping. Dentro deste conjunto de
operadores, foram identificados 11 operadores para a gestão do LER 17 05 04 (solos e rochas não
abrangidos em 17 05 03, ou seja, não contaminados por substâncias perigosas), localizados nos
concelhos de Maia (1), Trofa (3), Valongo (4), Vila do Conde (1) e Vila Nova de Gaia (2).
Sem prejuízo de recorrer a estes ou a outros operadores, deve ser avaliada a possibilidade de
utilizar locais para depósito que necessitem de terras sobrantes para a sua recuperação. Tais locais
incluem explorações mineiras, pedreiras, aterros ou locais licenciados pela Câmara Municipal. Esta
medida está incluída em resposta à questão 3, relativa às medidas de minimização.
2.10.6

Evolução previsível na ausência do projeto

É expectável a manutenção das condições atuais em termos de resíduos, caso não se concretize
este projeto.
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2. Identificar e avaliar os impactes ambientais resultantes da produção e gestão dos resíduos
segundo a matriz proposta no EIA;
2.10.1

Metodologia

Para a avaliação dos impactes relativos à gestão de resíduos, identificam-se primeiramente as
ações potencialmente geradoras de resíduos, tanto na fase de construção como na fase de
exploração.
A metodologia considerada para a avaliação de impactes do fator ambiental Resíduos avalia duas
vertentes principais, tendo em consideração a análise efetuada na resposta à questão anterior e os
resíduos cuja produção é expectável no desenvolvimento do projeto de ampliação (subsecção 3.5.1
do EIA):
-

A interação entre este fator ambiental e os restantes;

-

A afetação nos serviços de gestão de resíduos (sistema intermunicipal de gestão de
resíduos, sistemas de gestão de fluxos específicos e operadores licenciados);

Em termos de interação entre o fator ambiental Resíduos e os restantes fatores ambientais, a
metodologia seguida procura responder ao Regime Geral de Gestão de Resíduos, aprovado pelo DL
n.º 178/2006, de 5 de setembro, republicado pelo DL n.º 73/2011, de 17 de junho, que estabelece,
no seu artigo 6º (princípio da proteção da saúde humana e do ambiente), que:
“Constitui objetivo prioritário da política de gestão de resíduos evitar e reduzir os riscos para a
saúde humana e para o ambiente, garantindo que a produção, a recolha e transporte, o
armazenamento preliminar e o tratamento de resíduos sejam realizados recorrendo
processos ou métodos que não sejam suscetíveis de gerar efeitos adversos sobre o
ambiente, nomeadamente poluição da água, do ar, do solo, afetação da fauna ou da flora,
ruído ou odores ou danos em quaisquer locais de interesse e na paisagem.”
De modo a garantir este princípio, é essencial encaminhar os resíduos produzidos para destino
final adequado. Nesta secção do Relatório do EIA procede-se à avaliação destes destinos,
avaliando se estes são preferencialmente de valorização, de acordo com a legislação em vigor e as
boas práticas de gestão de resíduos, constituindo a eliminação a última opção de gestão.
Em relação à afetação dos serviços de gestão de resíduos, são avaliados: i) o incremento na
produção de resíduos que a concretização do projeto irá originar e; ii) a eventual consequente
dificuldade de resposta do respetivo sistema intermunicipal de gestão de resíduos, dos sistemas de
gestão de fluxos específicos e dos operadores licenciados já identificados na anterior caixa cinzenta.
2.10.2

Interação com outros fatores ambientais

Os impactes noutros fatores ambientais, decorrentes da produção de resíduos, poderão resultar de
uma inadequada gestão dos mesmos. Para avaliar este potencial impacte importa avaliar, por um
lado, as quantidades de resíduos produzidas no âmbito do projeto de ampliação e, por outro, os
respetivos destinos finais previstos.
Tal como referido na secção 3.5.1 do EIA, na fase de construção, as principais atividades geradoras
de resíduos são:
-

Implantação, funcionamento e desativação de estaleiros;

-

Demolição do parque de estacionamento a sul do NorteShopping e limpeza do terreno;

-

Escavação e modelação do terreno;

-

Operação e movimentação de veículos e equipamentos;

-

Construção de edifícios e de infraestruturas.
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Na fase de exploração, os principais resíduos produzidos são maioritariamente de tipologia
doméstica, associados à utilização do centro comercial, às áreas de serviços e de comércio.
Por outro lado, tal como referido na resposta anterior, os destinos finais adequados para cada
tipologia de resíduo encontram-se bem definidos (ver síntese nas páginas 35 a 41 do capítulo 7 da
Instrução Técnica TI.E946.04 apresentada no Anexo 2.10.1), bem como as respetivas formas de
acondicionamento e os locais de armazenamento temporário apropriados. Estes destinos incluem
preferencialmente opções de valorização, como a reutilização ou a reciclagem em operador
licenciado, e a eliminação definitiva não é identificada como opção de gestão.
Paralelamente, conforme analisado no EIA e na anterior caixa cinzenta em maior detalhe, a zona
onde se insere o projeto encontra-se servida por um conjunto de operadores de gestão de resíduos
que permite assegurar o encaminhamento de todas as tipologias de resíduos para destino final
adequado. Dando-se cumprimento a estes destinos, não se prevê interação negativa com outros
fatores ambientais e, consequentemente, não se preveem impactes diretos decorrentes da
inadequada gestão dos resíduos.
Esta conclusão é válida para ambas as fases de desenvolvimento do projeto, contemplando já o
previsível aumento da capacidade de atração de visitantes por parte do NorteShopping e o
consequente aumento na produção de resíduos.
Para além disto propõe-se, na caixa cinzenta seguinte, um conjunto de medidas de mitigação de
modo a assegurar a correta gestão dos resíduos nas fases de construção e de exploração.
2.10.3

Impacte nos serviços de gestão de resíduos

Os potenciais impactes decorrentes da produção de resíduos poderão ainda resultar de uma falha
nas operações de gestão dos mesmos. Por esta razão, é necessário avaliar a correspondência entre
a quantidade de resíduos produzida pelo projeto e a capacidade dos serviços de gestão de resíduos
para os receber.
A Figura 2.10.1, apresentada na anterior caixa cinzenta, é exemplificativa da dimensão que este
projeto de ampliação tem na produção de RU, dado que a Lipor serve uma população de cerca de
985 mil habitantes e, ainda assim, representa apenas 10% da produção de RU no contexto nacional.
Importa ainda salientar que não é expectável a produção significativa de resíduos perigosos no
âmbito deste projeto de ampliação. Para além disto, e tal como analisado na subsecção 3.5.1 do EIA
e na anterior caixa cinzenta, existe pelo menos um operador para cada tipologia de resíduo
(perigosa ou não perigosa) e, para a maioria das tipologias de resíduos, estão disponíveis mais de
onze operadores licenciados, distribuídos por vários concelhos próximos da localização do
NorteShopping. Isto significa que o projeto tem alternativas na gestão dos seus resíduos.
Assim, não se prevê a sobrecarga da capacidade dos serviços de gestão de resíduos devido ao
incremento originado pelo projeto.
2.10.4

Síntese

O projeto inclui a adequada identificação e o detalhe necessários para assegurar a correta gestão
dos resíduos produzidos, confirmando-se a disponibilidade de operadores para a sua gestão.
Cumprindo estes procedimentos de gestão, não é expectável a afetação de outros fatores
ambientais, como a saúde humana, a água, a biodiversidade ou a paisagem.
Conclui-se assim que o projeto não terá particular influência no futuro da área onde se insere, em
termos do fator ambiental Resíduos. A interação com outros fatores ambientais devido à inadequada
gestão dos resíduos ou a uma sobrecarga dos serviços de gestão de resíduos não é previsível e,
consequentemente, de acordo com a matriz proposta no EIA, estes potenciais impactes são
avaliados como nulos.
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3. Apresentar as medidas de minimização necessárias implementar para cada uma das fases
(construção, exploração e desativação), de forma a minimizar os impactes ambientais;
O sistema de gestão de ambiente, saúde e segurança da Sonae Sierra inclui uma Instrução Técnica
(TI.E946.04) na qual se definem as melhores práticas a ser implementadas, de modo a minimizar os
seus potenciais impactes e riscos. Esta instrução inclui medidas de prevenção e minimização dos
potenciais impactes negativos decorrentes da atividade, para as seguintes áreas temáticas
relevantes para a presente análise:
-

Gestão de resíduos;

-

Gestão de materiais de acabamento;

-

Manutenção de equipamento;

-

Armazenamento e fornecimento de combustíveis e produtos líquidos inflamáveis;

-

Derrames de pequena dimensão;

-

Prevenção e resposta a emergências.

Pela sua abrangência e nível de detalhe, considera-se que as medidas preconizadas garantem a
minimização dos potenciais impactes negativos identificados.
Sugere-se assim a adoção das seguintes medidas:
-

Enviar para aprovação da Autoridade de AIA, até ao arranque da fase de construção
do projeto de ampliação, a Instrução Técnica relativa à gestão de resíduos a aplicar
nesta fase. Este documento deve corresponder a uma adaptação da Instrução Técnica
TI.E946.04, revista para se ajustar às atualizações legais que entretanto surjam e
mantendo o princípio orientador de garantir a adequada gestão dos resíduos
produzidos;

-

Enviar para aprovação da Autoridade de AIA, antes do arranque da fase de exploração
do projeto de ampliação, a Instrução Técnica relativa à gestão de resíduos a aplicar
nesta fase.

Sugerem-se ainda as seguintes medidas complementares:
-

Para além do preconizado para as terras resultantes da escavação (LER 17 05 04),
avaliar a possibilidade de utilizar locais para depósito que necessitem de terras
sobrantes para a sua recuperação, tais como explorações mineiras, pedreiras, aterros
ou locais licenciados pela Câmara Municipal;

-

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução dos trabalhos, incluindo referência aos
potenciais impactes ambientais, às medidas de minimização a implementar e ao
enquadramento dos procedimentos no procedimento de AIA.

4. Elaborar um “Plano de Monitorização dos Resíduos”, para as diversas fases que defina as
responsabilidades, parâmetros, metodologias, periodicidades do acompanhamento e que identifique
os destinos finais para os diferentes fluxos, bem como estabeleça os objetivos e metas a alcançar
pela monitorização.
O Plano de Monitorização dos Resíduos é apresentado no Anexo 2.10.1 e foi elaborado de acordo
com as orientações da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.
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3. RESUMO NÃO TÉCNICO
1. Explicitar em que consiste a alteração do layout no edifício atual do centro comercial existente,
para além da ampliação prevista;
O RNT reformulado inclui a explicitação da alteração do layout no edifício atual do centro comercial
existente.
2. Especificar de que modo será efetuada a reorganização das circulações locais, incluindo o
esquema de entradas e saídas no centro comercial e a sua relação com as vias vizinhas e de que
forma irá contribuir para a redução do trânsito na Rotunda AEP e na Rua Dr. Manuel Teixeira Ruela;
O RNT reformulado inclui a especificação da reorganização das circulações locais, do esquema de
entradas e saídas no centro comercial e da sua relação com as vias vizinhas e de que forma irá
contribuir para a redução do trânsito na Rotunda AEP e na Avenida Dr. Manuel Teixeira Ruela.

3. Indicar quais as intervenções já acordadas com a Câmara Municipal de Matosinhos, conforme
referido no EIA (p.7 do relatório), no âmbito da aprovação do projeto, tais como as modificações da
rede viária previstas, e que não são objeto de análise no EIA;
O RNT reformulado inclui a indicação das intervenções na rede viária acordadas com a Câmara
Municipal de Matosinhos. Todas as intervenções previstas, incluindo as que serão executadas por
terceiras entidades, foram objeto de análise no EIA (simulações do ruído e da qualidade do ar).

4. Nas figuras 7 e 11 apresentadas no âmbito da descrição do projeto, não está indicada a
Orientação nem a toponímia dos acessos da envolvente, embora o texto associado lhes faça
referência. Para além disso, a figura 7 que representa a planta do NorteShopping com a
concretização da ampliação pretendida, não apresenta qualquer legenda de identificação dos
espaços apresentados. Estes aspetos deverão ser corrigidos, de forma a possibilitar a correta
compreensão do projeto em avaliação.
O RNT reformulado inclui novas figuras, tendo em conta as observações feitas.
Para além destas alterações, o RNT reformulado foi atualizado e revisto de modo a refletir os
elementos adicionais e os esclarecimentos prestados no presente aditamento. Dessa revisão
resultaram as seguintes alterações:
-

Referência ao portal Participa!

-

Descrição das soluções de mobilidade suave preconizadas;

-

Referência aos planos de monitorização da qualidade do ar e dos resíduos.
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