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I.

INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de

Execução (RECAPE) com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Loteamento Fuse
Valley localizado no lugar da Sabina, união das freguesias de Custóias, Leça do Balio e
Guifões, do concelho de Matosinhos (ver Figura I.2), sendo os Proponentes a ICON
Sicafi, SA e a Farfetch Portugal - Unipessoal, Lda.
A entidade licenciadora do Projeto em apreciação é a Câmara Municipal de
Matosinhos.

Figura I.1 – Enquadramento do Projeto ao nível nacional e do concelho
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Figura I.2 – Localização do Projeto sobre a Carta Militar 1/25000, Folha 110

A elaboração do presente RECAPE foi coordenada pela Ambisitus – Projetos,
Gestão e Avaliação, Lda, entre abril de 2022 e agosto de 2022, tendo contado com a
participação dos elementos da equipa técnica identificados no quadro seguinte, com as
Equipas Projetistas e os Proponentes.
Quadro I.1 – Equipa Técnica do RECAPE
DOMÍNIO E ESPECIALIDADE

NOME

FORMAÇÃO

Engª Ambiente/Pós-graduação em

Coordenação geral, reavaliação de
impactes e correção material da REN

Leonor Torres Pereira

RNT e RTF, paisagismo

Andreia Santos

Arq.ª Paisagista

Ricardo Almendra

Geógrafo

Andreia Mota

Geógrafa

Teresa Costa

Geógrafa

Rodrigo Silva

Engº Proteção Civil

Gabriel Pereira

Arqueólogo

Proteção Civil

Património Arqueológico e Arquitetónico

Agosto de 2022
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Quadro I.2 – Equipa Projetista Loteamento e Lotes
COMPONENTE

DOMÍNIO E ESPECIALIDADE
Arquitetura

NOME
BIG – BjarKe Ingels Group

Arquitetura e Especialidades
Loteamento

(gabinete executivo)

VHM -Coordenação e Gestão de Projetos, SA

Fiscalização e obras de Urbanização

Lote 1

Lotes 2 a 5

Estudo de Tráfego

Engimind Consultores, Lda

Arquitetura

BIG – BjarKe Ingels Group

Arquitetura (gabinete executivo)

Ventura + Partners

Engenharia

Quadrante Engenharia

Paisagismo

PROAP - Estudos e Projectos de Arquitectura Paisagista, Lda

Arquitetura

BIG – BjarKe Ingels Group

Arquitetura (gabinete executivo)

Castro Group

Engenharia

AFAConsult

Paisagismo

LRC- Arquitetura Paisagista

O objetivo principal do presente documento é evidenciar a conformidade do
Projeto de Execução (PE) com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida ao
Estudo Prévio do Projeto. Este objetivo será concretizado pela apresentação de
elementos e informações sobre a forma como foram e serão consideradas as
determinações da DIA quer no desenvolvimento do Projeto de Execução quer nas obras
de construção e exploração do Projeto.
O RECAPE é constituído por 4 volumes:
- O Resumo Não Técnico (RNT), identificado como Volume I, que consistirá numa
síntese do relatório base, que resumirá em linguagem acessível a toda a população a
informação constante nesse documento;
- O Relatório Base (RB), identificado como Volume II. O RB será composto por 6
capítulos: o primeiro é a Introdução, do qual faz parte esta descrição, e que faz o
enquadramento do Projeto, identificando os Promotores, o Projetista, a entidade
licenciadora, a equipa responsável pelo RECAPE e o período de elaboração do mesmo.
Segue-se uma descrição dos antecedentes do procedimento de AIA do projeto. O terceiro
capítulo incidirá sobre a descrição do projeto de execução, referindo eventuais alterações
e apresentando a programação temporal do mesmo. O capítulo seguinte abordará os
aspetos

demonstrativos

da

conformidade

do

PE

com

a

DIA,

apresentando

as

informações, estudos e desenhos necessários para essa evidência. Os dois últimos
capítulos apresentarão as lacunas de informação e as conclusões do RECAPE.
- Os Anexos do Relatório Base, identificados como o Volume III e do qual constarão
elementos técnicos, desenhos e estudos necessários à demonstração da conformidade do
Projeto com a DIA.

Agosto de 2022
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- o Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais,
identificado como Volume IV, que se constitui como o inventário de todas as medidas de
minimização e compensação.
A estrutura de cada um dos volumes segue as normas técnicas e documentos
orientadores disponíveis.
A cópia da DIA encontra-se no Anexo I.

Agosto de 2022
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II. ANTECEDENTES
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto de Loteamento do Fuse Valley,
refere-se a um projeto em estudo prévio, cujo procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental se iniciou em julho de 2021 através da submissão do EIA e do Estudo Prévio
na plataforma do Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), sendo a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), a
Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), de acordo com o disposto na alínea
b) do ponto 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a
redação e alterações produzidas pelos Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março,
Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, Lei n.º 37/2017, de 2 de junho e Decreto-Lei
n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro (regime jurídico de AIA – RJAIA).
O projeto em avaliação consiste num loteamento urbano com cerca de 15,6 ha,
localizado no lugar de Sabina, na União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e
Guifões, concelho de Matosinhos, e os seus proponentes são as empresas Farfetch
Portugal Unipessoal, Lda e ICON Sicafi, SA.
A entidade licenciadora do projeto é a Câmara Municipal de Matosinhos (CMM).
Esta tipologia de projetos está abrangida pelo RJAIA, designadamente pela alínea b)
do n.º 10 do Anexo II, relativa a operações de loteamento urbano com mais de 10 ha.
Tratando-se da implementação de um projeto tipificado no anexo II, abrangido pelos
limiares fixados, a mesma é enquadrada na subalínea i) da alínea b) do n.º 3 do artigo
1.º do diploma mencionado.
No dia 12 de agosto de 2021 foi apresentado pelo Proponente, o Projeto e o EIA,
tendo contado com a participação da Equipa Projetista e da Equipa do EIA. Na sequência
da reunião de apresentação a Comissão de Avaliação formulou um Pedido de
Elementos Adicionais (PEA) para efeitos de conformidade do estudo.
No dia 29 de outubro de 2021, foi submetido na Plataforma SILiAmb o Aditamento
ao EIA, que pretendia dar resposta ao PEA para efeitos de conformidade do EIA, tendo
esta sido declarada a 2 de novembro de 2021. Sem prejuízo da Declaração de
Conformidade do EIA, a Comissão de Avaliação solicitou ainda esclarecimentos
complementares em matéria de Acessibilidades, Mobilidade e Tráfego e Sistemas
Ecológicos, que foram respondidos a 10 e janeiro de 2022. A CA efetuou uma visita ao
local do projeto no dia 17 de dezembro de 2021, tendo sido acompanhada pelos
Proponentes e representantes da Equipa de consultoria ambiental.
A consulta pública decorreu entre os dias 3 de dezembro e 14 de janeiro, num total de
30 dias úteis, tendo sido apresentadas 2 participações.
O processo de avaliação teve o seu seguimento normal tendo sido emitida a
Declaração de Impacte Ambiental Favorável Condicionada a 23 de março de
2022.
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III. DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO
III.1.

OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO

A análise da fotografia aérea da área a lotear permite identificar duas situações
diferenciadas de ocupação deste território: a metade sul corresponde a um terrapleno
pavimentado e a metade norte corresponde a terreno com ocupação florestal, com
predominância de eucaliptos (ver Figura III.2), carvalhos alguns sobreiros e invasoras
lenhosas (acácias).
A análise da Carta de Ocupação do Solo Simplificada, publicada pela Direção Geral do
Território, e que teve por base a Carta de Ocupação de Solo de 2018, e que contém
maior desagregação nas categorias apresentadas, revela uma predominância dos matos
a norte e poente, vegetação herbácea espontânea, na área pavimentada, e espécies
florestais como eucaliptos, pinheiros-bravos e outras folhosas que predominam a norte e
no corredor ribeirinho (Figura III.3).
A visita ao local permitiu comprovar estas ocupações, verificando-se a progressiva
colonização da plataforma pavimentada, devido à sua degradação, por vegetação
herbácea e arbustiva, em grande parte por plantas invasoras (erva-das-pampas). Por sua
vez, a área norte, identificada na COS2018 com ocupação florestal de pinheiro-bravo,
possui uma ocupação mista de eucaliptos, acácias, sobreiros, pinheiros-bravos e
carvalhos.

Figura III.1 – Imagens da área a sul (foto da esquerda) e a norte (foto da direita)
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11

\\SRV2012-DC\Ambisitus\Processos\A075\01-Conteúdo Técnico\PE\06-RECAPE\A075_RELATORIO_BASE\A075-RECAPE_RB-R01.doc

Volume II – Relatório Base
A-REL-01

FARFETCH Portugal Unipessoal, Lda / ICON Sicafi,SA
RECAPE do Loteamento Fuse Valley

projetos, gestão e avaliação ambiental, lda

Fonte: Google Earth

Figura III.2 – Limite da área de intervenção sobre imagem aérea

Figura III.3 – Extrato da Carta de Ocupação do Solo Simplificada 2020, da Direção Geral do
Território (DGT)
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DESCRIÇÃO DO LOTEAMENTO FUSE VALLEY
II.1.1 Enquadramento

O Projeto em apreço pretende constituir-se como um Projeto de grande qualidade arquitetónica
que seja uma referência para o concelho de Matosinhos e para a região, com especial enfoque nas
questões da sustentabilidade.
A descrição atual do Loteamento teve como base o Projeto desenvolvido e apresentado para
apreciação juntamente com o RECAPE, contemplando a arquitetura e a diversas especialidades,
constantes na pasta Projeto que acompanha o RECAPE.
O projeto de arquitetura dos edifícios que ocuparão os lotes foi alvo de um concurso
internacional de ideias, estando a cargo do atelier BIG, Bjarke Ingels Group que, dada a localização
do Projeto, tratará com especial atenção a biodiversidade e paisagem. Arquiteto de renome
internacional, Bjarke Ingels é conhecido por transpor para os seus projetos as preocupações
ambientais e de sustentabilidade.
A descrição do Projeto, no que respeita ao Loteamento e propostas de ocupação dos lotes
baseou-se nos elementos da Arquitetura e Especialidades do Loteamento e nos elementos em
progresso relativamente aos edifícios previstos nos lotes.
Para a concretização das acessibilidades do Projeto, nomeadamente da rotunda proposta a
norte e ligação a poente, foi adquirido o terreno a norte do loteamento, área que foi igualmente
sujeita a avaliação de impactes na fase anterior do procedimento.
De referir que na presente fase se procedeu ao desenvolvimento do Estudo Prévio do
Loteamento

com

vista

à

obtenção

do

Projeto

de

Execução

das

obras

de

urbanização

correspondentes, incluindo os projetos de paisagismo associados às áreas de cedência para
espaços verdes e infraestruturas viárias. Relativamente aos Projetos de ocupação dos lotes, os
mesmos não se encontram totalmente desenvolvidos sendo que no âmbito do RECAPE serão
apresentadas peças demonstrativas de aspetos específicos solicitados na DIA referentes às
estratégias a aprofundar na execução dos Projetos dos edifícios.

II.1.2

Descrição do Projeto

II.1.2.1

Enquadramento

O Projeto em análise constitui um loteamento urbano, com 5 lotes destinados a
serviços (escritórios e hotel) e comércio de apoio designado por Fuse Valley (ver Planta
de Síntese do Loteamento no Anexo II).
Em termos gerais o Loteamento organiza-se em duas grandes parcelas: A e B, que
constituem as parcelas iniciais do terreno (ver Figura III.4).

Agosto de 2022
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Fonte: VHM. Planta Síntese da Arquitetura. Estudo Prévio
Figura III.4 – Divisão do terreno em duas parcelas A e B (sem escala)

A parcela A terá um total de 67 766,58 m2, e dará origem ao Lote 1, mais a sul, que
se assumirá como o centro tecnológico e operacional da FARFETCH, sendo já sua
propriedade.
Na parcela B, com área total de 88 053,14 m2, serão constituídos os lotes 2 a 5.
Estes lotes destinar-se-ão principalmente a serviços (uso principal), entre as quais se
destaca a sede da Fundação José Neves (Lote 2), um hotel (Lote 5), e outras áreas
destinadas igualmente a serviços (escritórios) e com pequenas áreas de comércio
de apoio local, nos Lotes 3 e 4.
Os lotes 2 a 5 são propriedade da ICON Sicafi, SA.
As duas áreas descritas ligam-se através de uma rua central criando um conjunto
harmonioso que reflete a mesmo conceito arquitetónico designada como Fuse Valley.
Na Figura III.6 e quadros seguintes apresentam-se os valores gerais das áreas do
Projeto de Loteamento.
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Quadro III.1 – Quadro de áreas gerais do Projeto

Fonte: VHM. Arquitetura. Planta de Síntese. Agosto de 2022

Agosto de 2022

15

\\SRV2012-DC\Ambisitus\Processos\A075\01-Conteúdo Técnico\PE\06-RECAPE\A075_RELATORIO_BASE\A075-RECAPE_RB-R01.doc

Volume II – Relatório Base
A-REL-01

FARFETCH Portugal Unipessoal, Lda / ICON Sicafi,SA
RECAPE do Loteamento Fuse Valley

projetos, gestão e avaliação ambiental, lda

Quadro III.2 – Quadro de áreas dos lotes

Fonte: VHM. Arquitetura. Planta de Síntese. Agosto de 2022
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Quadro III.3 – Número de pisos por edifício

Na envolvente norte, sul e poente do espaço ocupado pelas edificações pretende-se o
desenvolvimento de áreas verdes de utilização coletiva que concretizarão, na margem
direita, o projeto de reabilitação do Leça, estabelecendo ainda ligação ao Parque da Paz,
na margem esquerda, ampliando, de forma significativa, as áreas verdes de utilização
coletiva do concelho (ver Figura III.7).
Em termos conceptuais o Loteamento pretende refletir a transição entre dois
ambientes com características muito distintas: a área nascente onde sobressai a
existência de vias de tráfego intenso, na margem das quais se implantam edificações
com dimensão como as instalações da Unicer e o Centro Empresarial da Lionesa, e a área
poente, de caráter mais natural, marcada pelo rio e aglomerados de moradias
intercalados por áreas agrícolas (na margem esquerda do rio).

N

Fonte: BIG. Estudo Prévio

Figura III.5 – Cenarização da ocupação proposta para o Fuse Valley
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Essa transição é assegurada pela distribuição e configuração dos diversos edifícios
propostos que refletem uma preocupação de proteção da área mais natural face à área
de caráter urbano mais intenso, privilegiando as vistas para o rio. Assim, na área ao
longo da via são propostos os edifícios de maior cércea e na área mais próxima do rio,
são edifícios de menor cércea mais próximos da escala humana.

Os topos dos edifícios assumem uma configuração de vertentes que sobem e descem
como um corpo único, onde se localizam terraços que proporcionam vistas generosas
sobre o vale do Leça. A sucessão de edifícios e de praças faz lembrar, segundo o autor,
um “tabuleiro de xadrez”. Ao mesmo tempo, a utilização de coberturas verdes, onde
possível, prolonga o verde da paisagem para o espaço urbano, contribuindo para a sua
amenização e para fomentar a biodiversidade destes espaços.
Os edifícios serão rodeados de parques e praças garantindo uma continuidade entre os
espaços interiores e exteriores e uma relação forte com a natureza.
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Fonte: VHM. Loteamento Fuse Valley. Arquitetura. Planta de Síntese
Figura III.6 – Extrato da Planta de síntese do Loteamento
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RECAPE do Loteamento Fuse Valley

Fonte: VHM. Loteamento Fuse Valley. Arquitetura Paisagista. Plano Geral. Área de cedência dos Arruamento
Figura III.7 – Continuidade dos espaços verdes de utilização coletiva proporcionada pelo Fuse Valley
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Fonte: VHM. Loteamento Fuse Valley. Arquitetura. Perfis Transversais

Figura III.8 – Perfil transversal no lote 1 (sul) do loteamento proposto
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A área mais a sul, é composta por 12 edifícios interligados entre si (ver Figura III.6),
correspondendo ao lote 1 do Loteamento Fuse Valley. Tal como os restantes lotes a
norte,

destinam-se

a

escritórios

e

atividades

complementares

destinadas

aos

colaboradores da Farfetch (espaços de refeição, espaços de bem-estar, creche e
infantário, etc).
A imersão da natureza promove a produtividade e o bem-estar no Fuse Valley,
permitindo que toda a área se assuma como um local onde as pessoas querem estar.
A variedade de ambientes urbanos combinados com o conceito de máxima
conectividade, permite uma diversidade de experiências e estímulos visuais e físicos, que
incentivam o intercâmbio humano e a inovação. Em vez de um complexo corporativo de
escritórios, o loteamento pretende ser um conjunto urbano com vida conseguindo trazer
todo o tipo de pessoas ao “bairro mais inovador da cidade”.
A área mais a norte (ver Planta de Síntese no Anexo II), permite adaptar diferentes
edifícios a diferentes programas empresariais. Os 10 edifícios que aqui se propõem
distribuem-se da seguinte forma:
- um edifício (lote 2), confrontando diretamente com o lote das instalações da Farfetch
através da avenida central (Figura III.9) onde se implementará a Fundação José Neves.
Face ao apresentado em estudo prévio, em vez de três edifícios interligados passou-se a
ter apenas um edifício com a mesma área de construção;
- um grupo de 3 edifícios interligados entre si, aos quais se juntam mais três edifícios
isolados, formando o lote 3, destinado a escritórios centrais e escritórios multiempresas.
- restantes 3 edifícios que se sucedem, de forma isolada: 2 edifícios que constituem o
lote 4 e o edifício do hotel, mais a norte, que constitui o lote 5. O lote 4 destina-se a
escritórios multiempresas.
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Fonte: BIG. Concurso de ideias

Figura III.9 – Cenarização da avenida central entre os lotes 1 (à esquerda) e lotes 3 e 2 (à
direita)

A

organização

destes

edifícios

permite

uma

circulação

flexível

através

do

empreendimento, destinando as áreas de rés-do-chão para serviços comércio e áreas
comuns e promovendo a circulação das pessoas pelos espaços. De sul para norte partese de edifícios interligados (nos lotes 1 e 3) para edificações isoladas (lote 2, 3 edifícios
do lote 3 e lotes 4 e 5), ver Figura III.6. Em simultâneo, propõe-se uma gradação
crescente das cérceas de sudoeste para norte e este. Os edifícios implantam-se no
terreno acompanhando a morfologia natural, com cotas de implantação que variam entre
os 43 m, mais próximo do Leça, e os 51 m na área mais próxima da Via Norte.
A interligação dos edifícios do Lote 3 é efetuada ao nível do piso térreo através de
passagens diagonais que permitem a circulação pedonal através do campus.
Nos pisos térreos estão programadas funções e serviços públicos nas fachadas a
poente e as entradas para escritórios e entradas gerais dos edifícios nas fachadas a
nascente (conforme figura seguinte). As múltiplas entradas nos edifícios e as atividades
nesses edifícios e praças exteriores conferem vida ao empreendimento.
A distribuição “desalinhada” dos edifícios, e a localização dos edifícios de maior cércea
mais próximos da via, funcionará como uma proteção dos espaços exteriores comuns ao
ruído gerado nas infraestruturas rodoviárias envolventes.
Esta função de proteção é igualmente conferida pela proposta de paisagismo no
enquadramento dos arruamentos a nascente, que através da modelação de terreno e
implantação de faixas arbóreas confere um efeito barreira extra face à EN14.
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Dentro da Parcela B, os níveis térreos serão reservados a zonas comuns e serviços,
reforçando a flexibilidade e a ligação entre o exterior e o interior e permitindo às pessoas
fluir pelo empreendimento.
O lote da parcela A, por sua vez, organiza-se no conceito de alinhar as zonas comuns,
de lazer e serviços ao longo do rio, através de edifícios de escala humana, promovendo o
contacto direto com a natureza. No piso térreo dos edifícios, ao longo da artéria central e
na frente ribeirinha, os serviços organizam-se de forma a manter os mais privados do
lado nascente e os mais públicos no lado poente, conectados por praças para
colaboradores e visitantes. Os pisos superiores serão ocupados por escritórios dos
diferentes departamentos (Technology, People & Managment, Customer Excellence and
Operations) sendo que a tipologia de edifícios proposta, promove a conexão entre os
diversos departamentos, essencial no desenvolvimento das atividades da empresa.
II.1.2.2 Lotes
Lote 1 – Farfetch

O lote 1 é o maior lote do Loteamento com uma área total de 44 659,71 m2. Será
constituído por um conjunto de 12 edifícios ligados entre si, com uma área de construção
máxima acima do solo de 60 888, 00 m2.
A construção deste lote será faseada iniciando-se de norte para sul. A fase 1 integrará
até 7 edifícios, identificados como A_1_1 a A_1_7 na Planta de Síntese do loteamento
(ver Anexo II do Volume de Anexos Técnicos). A totalidade do lote terá como uso os
serviços (escritórios e espaços complementares) e deverá estar totalmente construída
até 2031, de acordo com o cronograma de faseamento geral apresentado.
O edifício mais alto terá no máximo 11 pisos atingindo a cota mais elevada de 101m
(edifício identificado como A_1_1 na planta de síntese de loteamento), tal como se pode
ver no corte 1-1’ apresentado no Anexo X do volume de Anexos técnicos. Os restantes
edifícios terão cotas decrescentes de norte para sul e de nascente para poente.
Este lote constituirá a Sede portuguesa e Centro Operacional e Tecnológico da
FARFETCH.
Em Portugal a empresa possui vários polos: Lisboa, Porto, Matosinhos, Braga e
Guimarães. Fora do país possui igualmente vários polos: Dubai (EAU), Hong Kong
(China), Moscovo (Rússia), Londres (Reino Unido), Los Angeles (EUA), Nova Iorque
(EUA), Nova Deli (Índia), São Paulo (Brasil), Xangai (China)e Tóquio (Japão).
A FARFETCH é uma empresa líder mundial no comércio eletrónico de artigos de moda
de luxo, estabelecendo a ligação entre criadores, curadores e consumidores. Fundada em
2007 por José Neves com enfoque na moda, foi lançada em 2008. A FARFETCH começou
como um mercado de e-commerce para boutiques de luxo em todo o mundo. Hoje,
conecta clientes em mais de 190 países e territórios com artigos de mais de 50 países e
mais de 1.300 das melhores marcas, boutiques e lojas do setor ao nível mundial. A
empresa proporciona uma experiência de compra verdadeiramente única e acesso à mais
ampla seleção de luxo, numa única plataforma.
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Entre as atividades desenvolvidas pelas FARFETCH incluem-se as lojas Browns e
Stadium Goods, que oferecem produtos de luxo aos consumidores, e New Guards Group,
uma plataforma para o desenvolvimento de marcas globais de moda.
A FARFETCH oferece uma ampla gama de canais voltados para o consumidor e
soluções de nível empresarial para a indústria de luxo sob sua iniciativa Luxury New
Retail. A iniciativa Luxury New Retail também abrange FARFETCH Platform Solutions, que
visa clientes empresariais com recursos de e-commerce e tecnologia, e inovações como a
Store of the Future, a sua solução de venda com recurso a realidade aumentada.
O lote proposto estrutura-se num conceito de “vale tecnológico” que pretende
promover a conectividade interna e estimular o intercâmbio de ideias entre os diferentes
departamentos da organização.
Quando estiver completamente construído a Farfetch estima que a área possa acolher
cerca de 6000 colaboradores, prevendo na fase inicial cerca de metade desse valor. Na
primeira fase a área acolherá os trabalhadores atualmente localizados em outras
instalações da empresa, nomeadamente em Matosinhos (Centro Empresarial da Lionesa)
e no Porto (Foco, Boavista) contabilizando perto de 3000 funcionários. De referir que,
atualmente, a empresa possui um número de funcionários superior à capacidade dos
escritórios, situação ultrapassada por uma política de trabalho flexível, em que as
pessoas poderão optar por ficar 2 dias em casa. De referir ainda que a pandemia tornou
a questão do teletrabalho ainda mais presente e continua a ser uma realidade para
muitas empresas.
O Projeto para este lote prevê diversos espaços destinados a

serviços aos

colaboradores, desde espaços de aprendizagem, creche e infantário, espaços de beleza e
bem-estar, ginásio, espaços para animais de companhia, entre outros.
Ao nível das acessibilidades o lote conta com uma circulação perimetral que dá acesso
aos 12 edifícios, cumprindo as exigências do Regulamento Técnico de segurança Contra
Incêndios sendo o seu acesso público feito a nascente, a partir da EN14 (ver Anexo XIII
do Volume de Anexos Técnicos).
Este lote prevê a construção de caves para estacionamento e áreas técnicas que se
prevê que atinja a cota 32,6 na cave mais baixa (ver Figura III.8). Prevê-se um máximo
de 4 pisos de cave na área mais alta do terreno. No total o Lote 1 prevê um máximo de
2800 lugares de estacionamento para automóveis e 122 lugares de estacionamento para
bicicletas.

Lote 2 – Fundação José Neves

O lote 2 destina-se a acolher a sede da Fundação José Neves e terá uma área de
5 755,66 m2, com 10 000 m2 de área máxima de construção. Será constituída por um
único edifício, possuindo uma área verde associada com abertura direta para o rio (área
verde sobrante com 4243 m2). Para além dos espaços de carácter mais administrativo
relacionados com as atividades da fundação, prevê-se a construção de espaços de
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conferência e formação. De acordo com o faseamento apresentado, este lote iniciará a
construção em 2023 e concluirá até ao final de 2025.
Esta fundação, cujo fundador, José Neves, é também o criador da Farfetch, tem como
missão “Ajudar a transformar Portugal num país do conhecimento.” De acordo com os
seus estatutos a Fundação “tem fins de natureza filantrópica, caritativa, científica,
desportiva,

religiosa,

desenvolvimento

literária,

social,

cultural

cultural,
e

educacional

económico

e

da

com

vista

à

promoção

do

cidadania,

à

promoção

do

empreendedorismo, ao desenvolvimento e à inovação tecnológicas.”
Assim

a

fundação pretende apoiar “iniciativas ligadas à aprendizagem, para

proporcionar novos meios de crescimento pessoal e profissional, atuando no acesso à
educação, na promoção das competências do futuro, na exploração de projetos
inovadores e no desenvolvimento pessoal.”
Para a prossecução dos fins para que foi criada, a Fundação já estabeleceu diversas
parcerias com instituições de ensino: universidades, institutos politécnicos, escolas de
negócios e escolas de formação prática e intensiva (Bootcamps) pretendendo fornecer
informação relevante do mercado de trabalho e das empresas, para orientar a sua oferta
e promover melhores resultados à saída.

Lotes 3 e 4 – Lotes destinados a serviços (escritórios)

Estes lotes, localizados na parte norte do loteamento destinam-se essencialmente a
áreas de escritórios, contendo ainda uma parte para comércio de apoio local. Tal como
no lote 1, os diferentes edifícios dos diferentes lotes relacionam-se através de praças
comuns que poderão assumir funcionalidades diferentes: mercados de produtos de
agricultores locais, praça das artes, ginásio exterior e, nas áreas voltadas para o rio,
estão pensados espaços exteriores para a prática de ioga.
O lote 3 é constituído por seis edifícios, três interligados entre si e localizados
imediatamente a norte da avenida central do loteamento e a poente dos acessos
principais, e os restantes três, que surgem de forma isolada, a norte do lote 2 e dos
edifícios interligados anteriormente referidos. Todos os edifícios possuirão alturas
diferentes: o mais próximo das infraestruturas viárias terá um máximo de 10 pisos,
ligando-se ao seguinte com um máximo de 9 pisos que, por sua vez, se liga ao edifício de
menores dimensões e mais interior que terá no máximo 8 pisos. Os três edifícios isolados
terão igualmente alturas decrescentes na direção do rio, com 9, 7 e 6 pisos
respetivamente. Em termos de faseamento, prevê-se que este lote seja ocupado em
duas fases: os três edifícios interligados serão construídos entre 2023 e 2025 e os 3
edifícios isolados serão construídos entre 2026 e 2028.
Em termos funcionais são predominantemente destinados a escritórios tendo uma
pequena parte, no piso térreo dos edifícios, destinada a comércio e serviços,
essencialmente de conveniência para apoio às atividades locais. O edifício mais a
nascente deste conjunto, destina-se a escritórios centrais, enquanto os restantes se
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destinam a escritórios multiempresas. No piso térreo dos edifícios prevê-se a instalação
de espaços comerciais de pequena dimensão, de apoio ao empreendimento.
A cave deste lote, destina-se a áreas técnicas e estacionamentos, acompanhando as
cotas do terreno, possuindo entre 3 e 4 pisos.
O lote 4 será constituído por 2 edifícios, um com um máximo 9 e outro com um
máximo de 8 pisos acima do solo. Em termos funcionais, ambos terão espaços comerciais
de pequena dimensão nos pisos térreos, de apoio ao empreendimento, destinando-se as
restantes áreas a escritórios multiempresas.
A cave que servirá estes edifícios destina-se a áreas técnicas e estacionamento,
possuindo três pisos. Prevê-se que a construção deste lote ocorra na 3ª fase de ocupação
do loteamento entre 2029 e 2031.
De referir que nos oito edifícios dos dois lotes mencionados anteriormente existirão
coberturas verdes e terraços. No que se respeita às coberturas verdes destaca-se o
contributo importante para a sustentabilidade do solo urbano, por constituírem áreas de
depuração do ar, amenização do espaço, enquadramento paisagístico e regulação
térmica dos edifícios.
Lote 5 - Hotel

O Hotel constitui o edifício de maior cércea da Parcela B, propondo-se 13 pisos acima
do solo (11 371,98 m2 de construção acima do solo) e 2 pisos de cave para áreas
técnicas e estacionamentos. Pela sua localização, será essencialmente um hotel de
negócios com a categoria 4 estrelas e 172 quartos de apoio às atividades de empresas
locais. O piso térreo destinar-se-á a áreas de carácter público, seguem-se a ocupação
com áreas de carácter mais administrativo. Depois seguem-se 6 pisos de quartos, num
total de 172 quartos. A sua construção está prevista para a primeira fase entre 2023 e
2025.
Os últimos pisos serão ocupados por espaços de lazer e bem-estar, incluindo também
algumas áreas técnicas e de apoio.

II.1.2.3 Sustentabilidade
O Fuse Valley foi/está a ser pensado, desde as fases iniciais de conceção e até ao final
do ciclo de vida dos edifícios, com o objetivo de promoção do desenvolvimento
sustentável. Com esse propósito, foram definidas metas muito ambiciosas: a obtenção de
certificações LEED Platinum/Gold, WELL Platinum/Gold bem como a construção de
edifícios Nearly Zero Energy Building (NZEB) que se pretende que sejam Net Zero
na parcela A. Esta intenção poderá não ser concretizável, no desenvolvimento dos
projetos dos edifícios, embora se mantenha este objetivo.
A certificação LEED - Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) é
um sistema de avaliação /certificação padrão internacional desenvolvido pelo "U.S. Green
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Building Council" nos finais dos anos 90 nos E.U.A. para fomentar o desenvolvimento de
construções baseadas em critérios sustentáveis e de elevada eficiência.
O LEED caracteriza-se por avaliar a sustentabilidade da construção, valorizando o seu
impacto em 9 áreas principais:
- localização e transportes;
- proteção e eficiência no uso da água;
- eficiência energética e energias renováveis;
- conservação de materiais e de recursos naturais;
- e qualidade do ambiente interior.
- integração dos processos;
- desenho de sites sustentáveis;
- inovação;
- prioridade regional.

Os projetos são classificados relativamente a um conjunto de créditos padrão e a
soma dos pontos obtidos determina o nível de certificação: Certified Silver, Gold ou
Platinum.
A certificação WELL é considerada a primeira certificação do mundo focada
exclusivamente na saúde e bem-estar humano. Considera as pessoas o centro do
projeto, construção e uso de edifícios. Possui três níveis: Silver, Gold e Platinum.
O trabalho da WELL é reconhecer e promover a relação entre edifícios e seus
ocupantes. A certificação é gerida pelo International WELL Building Institute e certificada
pelo US Green Building Council (o mesmo que a LEED)
A certificação WELL aborda dez conceitos relacionados com a saúde humana num
ambiente construído:
1. Ar: Eliminação de poluentes do ar, prevenção da poluição e purificação do ar.
2. Água: filtração, tratamento e localização estratégica de pontos de água.
3. Nutrição: estabelecimento de opções alimentares saudáveis e promoção de

uma alimentação saudável.
4. Luz: acesso a luz natural e melhoria da qualidade da luz artificial.
5. Movimento: promoção e incorporação de atividades que levam uma vida ativa.
6. Conforto térmico: adaptação do espaço para maximizar o conforto térmico,

acústico, olfativo e ergonômico.
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7. Som
8. Materiais
9. Mente: estabelecimento de políticas de empresa que contribuam para reduzir o

stress e melhorar o bem-estar mental e emocional dos trabalhadores.
10. Comunidade

Os edifícios Nearly Zero Energy Building (NZEB) são construções que cumprem os
requisitos previstos na Diretiva Europeia (Directiva 2010/31/UE) sobre o Desempenho
Energético dos Edifícios, transposta para o direito nacional pelo Decreto-lei n 101-D/2020
e Portaria n 138-l/2021 - Requisitos. Com esta norma, pretende-se que os edifícios
tenham

necessidades

energéticas

quase

nulas,

sendo

que

a

satisfação

dessas

necessidades deverá ser feita maioritariamente por energia proveniente de fontes
renováveis, preferencialmente produzidas no local ou nas proximidades, minimizando as
emissões de CO2 com o objetivo de responder às alterações climáticas, resiliência e
preocupações económicas. Assim o objetivo é construir um Projeto altamente eficiente
com capacidade de aproximar a energia que produz à energia que consome. Este
objetivo

será

alcançado

com

base,

principalmente,

nas

soluções

arquitetónicas

(orientação dos edifícios, ensombramento, ventilação) e com o apoio das soluções
tecnológicas (sensores térmicos e luminosos, painéis fotovoltaicos, painéis solares
térmicos, etc).
A sustentabilidade ambiental e o entrosamento com a natureza estiveram presentes
na conceção dos espaços levando a que todos os edifícios se encontrem rodeado por
praças e parques, gerando uma continuidade entre espaços interiores e exteriores e uma
relação forte com a natureza.
Para atingir as metas definidas, foram consideradas cinco áreas, em linha com os
requisitos dos referenciais mencionados anteriormente, que o Projeto integrará na fase
de conceção até à fase de exploração: saúde e bem-estar, diversidade da paisagem,
energia e água, economia circular e conectividade e mobilidade.
No ponto de resposta aos elementos a apresentar em fase de RECAPE (n.º23) são
descritas as estratégias dos Promotores para a obtenção das certificações referidas.

II.1.2.4

Integração Paisagística

A áreas verdes de utilização coletiva, que resultam de cedências do Projeto ao
Município, foram alvo de projetos de paisagismo (um por parcela) que se articulam ao
nível dos conceitos e materiais propostos e que consideram a utilização pretendida: uso
coletivo com trilhos pedonais/cicláveis e ligação à margem esquerda. A estes projetos
junta-se ainda a intervenção nas áreas de enquadramento das cedências para
arruamentos cujo Plano Geral consta na Figura III.7. Os Projetos correspondentes à
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arquitetura paisagista do Loteamento encontram-se com os elementos do Projeto que
acompanham o RECAPE.
De referir ainda que as intervenções a desenvolver articular-se-ão, na faixa ribeirinha,
com as intervenções previstas pela Associação de Municípios Corredor do Rio Leça, de
acordo com os contatos já efetuados.
Na

seleção

das

espécies

privilegiaram-se

as

autóctones,

estando

prevista

a

manutenção de todos os exemplares arbóreos autóctones que não colidam com as
intervenções prevendo-se a sua preservação e integração na conceção geral do projeto.
Os pavimentos propostos são permeáveis em toda a sua extensão.
O desenvolvimento da proposta teve ainda em atenção os condicionantes incidentes
no local, como a REN, RAN, domínio hídrico e áreas inundáveis.
No que diz respeito à REN, a implantação dos trilhos pedonais/cicláveis levaram à
necessidade de aterros pontuais tendo a proposta procurado minimizar as alterações de
topografia. No entanto, por necessidade de assegurar o acesso a veículos prioritários e
de manutenção estes percursos têm que possuir capacidade de carga e dimensões
adequadas.
Nas áreas verdes resultantes da cedência da Parcela B definem-se áreas de escavação
que têm por função a implantação de charcas e de bacias de retenção, tal como o
alargamento da área de armazenamento de água, aspeto fundamental para que se possa
melhorar o regime de funcionamento do rio em situação de inundação e também no
sentido de se aumentar a infiltração de águas pluviais no solo.
Também na área de cedência da parcela A está prevista uma bacia de retenção que
pretende contribuir para o armazenamento de água para rega ao mesmo tempo que
promovem a laminagem e filtração de caudais pluviais afluentes ao rio. Estes lagos e
charcas

possuem

biodiversidade

ainda

local,

um

tendo

papel

especial

fundamental
relevância

e

para

relevante
as

na

espécies

promoção
de

anfíbios

da
e

micromamíferos, respondendo a uma das preocupações transmitida pela Associação de
Municípios Corredor do Rio Leça.
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Figura III.10 – Plano Geral da intervenção paisagística na parcela A – Farfetch Campus

Relativamente ao acesso à margem do rio para operações de limpeza e fiscalização
encontra-se assegurado tendo-se definido um percurso ao longo de toda a margem que
permite a circulação de pessoas, bicicletas, veículos prioritários e de manutenção.
As grandes preocupações relacionadas com as condicionantes e que foram ponderadas
na proposta foram:
- Estabilização das margens;
- Pontes não serem estorvo ao escoamento tanto dos caudais normais como dos
caudais de cheia;
- O percurso pedonal a instalar garantir a circulação e o acesso à margem não
constituindo obstáculo ao escoamento e espraiamento dos caudais de cheia e de
assegurar a manutenção da galeria ripícola.
- Vias alargamento da EN 13 e acesso interno – não apresentam aterro em área
inundável zona ameaçada pelas cheias com exceção de uma pequena área em situação
de taludes inclinados;
- Os pilares do viaduto e ponte pedonal encontram-se fora do leito e afastados deste,
pelo menos 5m;
- O funcionamento do empreendimento encontra-se assegurado em regimes severos
de cheia ou variação de caudal;
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- Os taludes foram definidos garantindo a menor área de aterro considerando
inclinações máximas de 1:1/2, instalação de banqueta e aplicação de drenagem e
colocação pontual de soluções de bioengenharia.

II.1.2.5 Circulação e estacionamento
O acesso rodoviário ao loteamento será efetuado a partir da atual ligação entre a
EN14 e EN13, sendo que o Projeto prevê a inclusão de uma rotunda que garanta as
entradas e saídas em segurança e com fluidez. Prevê-se ainda uma via desnivelada para
o tráfego de passagem com origem na EN13 no sentido N-S. Para estudar a solução foi
desenvolvido um Estudo de Mobilidade e Tráfego que se apresentou no EIA, tendo sido
revisto no âmbito dos aditamentos e novamente no âmbito do RECAPE.
Dentro do loteamento apenas se prevê estacionamento em cave, num máximo de
2800 lugares para o Lote 1 e 1800 lugares distribuídos entre os lotes 2 a 5. Cada lote
terá uma cave independente. No total estão previstos 933 lugares públicos e 3667
lugares privados, distribuídos pelas caves dos diferentes lotes. Para além disto prevê-se
um máximo de 300 lugares de estacionamento de bicicletas.
No âmbito do Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios,
prevê-se um acesso a todos os lotes para utilização em caso de emergência.
Infraestruturas viárias
O Projeto das infraestruturas viárias associadas ao loteamento Fuse Valley foi
desenvolvido com o intuído de acolher o tráfego previsto no Loteamento com o
melhoramento significativo dos acessos existentes através da construção de novas
infraestruturas, nomeadamente, duas novas interseções giratórias e um túnel.
No desenvolvimento do Projeto foram atendidas todas as normas e orientações
aplicáveis bem como atendida a boa prática deste tipo de infraestruturas.
Traçado em planta
Tendo por base a topografia da zona, a localização e limites dos terrenos e das
edificações, no sentido de minimizar a extensão das vias e as expropriações (menor
número de proprietários envolvidos) optou-se por um traçado em planta definido através
de alinhamentos retos e curvas circulares estritamente necessárias de forma a
proporcionar uma ligação entre a EN13/EN14 e o Fuse Valley.
Pela sua localização e utilização, as estradas EN13 e EN14 inserem-se na categoria de
Estrada Nacional composta por duas faixas, com dois sentidos, sendo a sua velocidade
base de 60 km/h.
Devido à complexidade da obra foram elaborados vários eixos para servir as
necessidades do traçado, e ser possível realizar uma caracterização mais completa (ver
Figura III.11). Destacam-se os Eixos 1 – liga a rotunda 1, inserida na EN14, à EN13, Eixo
2 – liga a rotunda 1 à rotunda 2, Eixo 3 – liga a rotunda 1 à EN13 através do túnel, e por
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fim os Eixos 5 e 6 que ligam a rotunda 2 à nova Boulevard. Todas estes traçados podem
ser consultados nas peças desenhadas deste documento.
Eixo 1: Inicia-se na Rotunda 1, com uma curva circular com raio de 25m e
desenvolvimento 18.18m – Pk0+18.18, seguindo-se um alinhamento reto de 19.09m de
comprimento – Pk0+037.27. Novamente uma curva circular de raio 207.36m que se
desenvolve ao longo de 93.81 m – Pk0+131.08 m, seguida de outra curva circular de
raio

ligeiramente

menor,

216.70m

e

desenvolvimento

96.94m

–

Pk0+228.02.

Posteriormente seguem-se vários alinhamentos retos até ao Pk0+439.63 m, onde volta a
ser aplicada uma curva circular de raio 150.83 m com um desenvolvimento de 171.10m
– Pk0+642.03m. Novamente um curto alinhamento reto com 31.30m e por fim uma
curva

circular,

de

raio

200m,

desenvolvimento

93.06m

e

termina

o

eixo

no

Pk0+735.09m, onde encontra o troço de estrada da EN13 existente.
Eixo 2: Novamente com início na Rotunda 1, e com uma curva circular, de raio 28.5
m, desenvolvimento ao longo de 11.34m – Pk0+011.34, seguida de um alinhamento reto
com 19.10m de desenvolvimento – Pk0+030.44m. Do Pk0+30.44 ao Pk0+300.05m, são
apenas utilizadas curvas circulares como elementos do traçado:
•

R=201.26 m, desenvolvimento de 29.47 m;

•

R=201.24 m, desenvolvimento de 6.49 m;

•

R= 199.81 m, desenvolvimento de 84.88 m;

•

R=153.50 m, desenvolvimento de 32.43 m;

•

R= 218.50 m, desenvolvimento de 91.37 m;

•

R= 195.03 m, desenvolvimento de 26.32 m;

•

R= 23.50 m, desenvolvimento de 15.29 m.

Eixo 3: Inicia-se na Rotunda 1, com uma curva circular com raio de 32.30m e
desenvolvimento 9.72m – Pk0+09.72m, seguindo-se um alinhamento reto de 19.20m de
comprimento – Pk0+028.82. Novamente uma curva circular de raio 204.96 m que se
desenvolve ao longo de 22.06 m – Pk0+050.88 m, seguida de outra curva circular de
raio ligeiramente menor, 202.20m e desenvolvimento 74.37m – Pk0+125.25 m.
Posteriormente, mais três curvas circulares, raio 204.81 m e desenvolvimento de 27.08
m, raio 208.45 com desenvolvimento 59.05 m, e por fim uma curva circular de raio
199.42 m e desenvolvimento 15.4 m – Pk0+226.62 m. Segue-se um alinhamento reto
de 52.60 m – Pk0+279.22 m, e novamente uma curva circular de raio 500m,
desenvolvimento 47.21m – Pk0+326.43 m. Um curto alinhamento reto de 14.52 m Pk0+340.95m, e uma curva circular de raio 89m, esta curva circular é a terminação do
novo túnel que irá ligar a EN14 à EN13. Apresenta um desenvolvimento de 109.39 m Pk0+450.34 m. Por fim, vários alinhamentos retos até ao Pk1+177.51 m, onde ocorre o
encontro como a EN13.

Agosto de 2022

33

\\SRV2012-DC\Ambisitus\Processos\A075\01-Conteúdo Técnico\PE\06-RECAPE\A075_RELATORIO_BASE\A075-RECAPE_RB-R01.doc

Volume II – Relatório Base
A-REL-01

FARFETCH Portugal Unipessoal, Lda / ICON Sicafi,SA
RECAPE do Loteamento Fuse Valley

projetos, gestão e avaliação ambiental, lda

Eixo 5: Inicia com uma curva circular de 41.38 m de raio, desenvolvimento 10.36 m Pk0+010.36 m, seguida de um alinhamento reto de 95.24 m -Pk0+105.61 m e,
novamente uma curva circular de raio 279.20, desenvolvimento 69.09m – Pk0+174.70
m. Segue-se um novo alinhamento reto de 287.65 m – Pk0+462.34 m, e termina com
uma curva circular de raio 5.95, para ligar ao eixo da rotunda 2, Pk0+474.51m.
Eixo 6: Inicia com uma curva circular de 20.53 m de raio, desenvolvimento 13.20 m Pk0+013.20 m, seguida de um alinhamento reto de 93.91 m -Pk0+107.11 m e,
novamente uma curva circular de raio 187.15 m, desenvolvimento 35.76 m –
Pk0+142.87 m. Segue-se um novo alinhamento reto de 416.35 m – Pk0+559.22 m.

Perfil longitudinal
Mantendo os eixos definidos no ponto anterior, foi efetuada uma breve análise
relativamente aos perfis longitudinais dos mesmos. No que diz respeito ao perfil
longitudinal, a rasante da via foi mantida sempre que foi possível. Os eixos 5 e 6, uma
vez que serão novos acessos, e condicionados pela topografia da zona, apresentam
muitas variações altimétricas, constituindo perfis longitudinais mais complexos, a nível
de elementos geométricos.
A descrição pormenorizada dos perfis consta da memória do Projeto anexo a este
RECAPE.
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Fonte: VHM. Loteamento Fuse Valley. Infraestruturas viárias
Figura III.11 – Planta traçado
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Terraplenagens
Dada a dimensão e complexidade do projeto foram previstas terraplenagens para a
materialização do terreno conforme o Masterplan definido pela arquitetura.
Deste modo, os trabalhos de terraplenagens consistirão em:
•

Desmatação e decapagem da terra vegetal em toda a área de intervenção
definida nas peças desenhadas a uma profundidade média de 1 m;

•

Seleção e transporte de parte da terra vegetal a depósito para ser
posteriormente

utilizada

no

enchimento

de

acordo

com

o

projeto

de

paisagismo;
•

A restante será transportada a vazadouro;

•

Escavação em corte e profundidade do terreno de forma a atingir as cotas de
“fundo de caixa” previstas para os edifícios, pavimentos e demais construções;

•

Escavação, carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais
provenientes da escavação;

•

Aterro com solos selecionados provenientes de empréstimo.

Esta quantificação poderá varia em obra em função do estado dos solos escavados.
Em relação ao corte de taludes para aterros, movimentação de terras e obras de
contenção, deverão ser seguidas as indicações do relatório do Estudo Geológico
Geotécnico efetuado no local de intervenção. Toda a terraplenagem necessária foi
determinada em função do programa de construção e convenientemente otimizada,
reduzindo, dentro do possível, o impacto na envolvente. O volume de escavação previsto
será de cerca de 40 079,34 m3 e um volume de aterro de cerca de 60 867,68 m 3. Nas
zonas de interseção com a EN13/EN14, a rasante proposta é a mais aproximada possível
ao acesso existente atualmente. Assim, os trabalhos de terraplenagem consistirão
basicamente na remoção do pavimento e/ou decapagem do material existente até se
atingir a cota do leito do pavimento, bem como na desmatação da envolvente numa faixa
de 1 m paralelamente ao acesso, quando assim se justifique e seja possível.
Perfil transversal tipo
Para o projeto em causa foram preconizados três perfis transversais tipo, de acesso ao
lote, na Boulevard e na Ecovia.
O perfil transversal tipo de acesso ao lote, é composto por duas faixas de rodagem,
com duas vias de sentido único com 4.0 metros de largura cada, bermas de 0.50 metros.
A caixa de pavimento tem 0.58 metros. Propõe-se um perfil transversal tipo com
inclinação a uma água como apresentado na figura seguinte, para o lado mais favorável,
de forma a facilitar a drenagem do acesso e a correspondente execução em obra.
Em curva, a inclinação transversal a uma água é feita para o intradorso da curva,
havendo um disfarce de sobrelevação.
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O perfil transversal tipo da Boulevard, é composto por duas faixas de rodagem, com
duas vias de sentido único com 3.25 metros de largura cada. A caixa de pavimento tem
0.58 metros. Propõe-se um perfil transversal tipo com inclinação a duas águas, como
apresentado na figura seguinte, de forma a facilitar a drenagem do acesso e a
correspondente execução em obra.
Em curva, a inclinação transversal a uma água é feita para o intradorso da curva,
havendo um disfarce de sobrelevação.
O perfil transversal tipo da Ecovia, é composto por uma via de dois sentidos único com
3 metros de largura cada. Propõe-se um perfil transversal tipo com inclinação de uma
água, como apresentado na figura seguinte, de forma a facilitar a drenagem do acesso e
a correspondente execução em obra.
Em curva, a inclinação transversal a uma água é feita para o intradorso da curva,
havendo um disfarce de sobrelevação.

Fonte: VHM. Loteamento Fuse Valley. Infraestruturas viárias
Figura III.12 . Perfis transversais tipo propostos
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De referir ainda que, tendo em atenção o solicitado na DIA, foi proposto o
desenvolvimento da rotunda mais a norte assente em pilares.
De igual modo na conceção do viaduto sobre o Leça, foi tomada em consideração a
necessidade de afastar os pilares pelo menos 5 m do leito do rio, conforme esquema
seguinte:

Pavimentação
Relativamente à especialidade de pavimentação, apresentam-se de seguida os
critérios de dimensionamento aplicados. A estrutura proposta irá de encontro ao
existente no local através do qual se dá a entrada no acesso, sendo neste caso uma
estrutura de pavimento do tipo flexível, em betão betuminoso, tradicionalmente
constituída por uma camada de desgaste, uma camada de ligação, uma camada de base,
uma camada de base granular e uma camada de sub-base granular.
O dimensionamento efetuado contempla um horizonte de projeto (teórico) de 20 anos,
dependendo de uma série de fatores externos como a correta manutenção dos órgãos de
drenagem associados.
No

pré-dimensionamento

determinações

constantes

do

das

infraestruturas

Manual

de

viárias

Conceção

de

foram

consideradas

Pavimentos

as

(MACOPAV)

nomeadamente no que toca à definição da classe de tráfego, da classe da fundação e da
própria estrutura do pavimento.
A classe de tráfego foi obtida com base no Estudo de Tráfego desenvolvido para o
local.
Tendo em conta o estudo geológico-geotécnico realizado no interior da parcela (nas
imediações da intervenção), estudo de tráfego e o reconhecimento visual efetuado e
seguindo as indicações do MACOPAV, definiu-se a execução de uma camada em material
granular britado na espessura de 0.20 m para leito do pavimento, garantindo assim as
características geológico-geotécnicas adequadas para permitirem a utilização destes
materiais como leito de pavimento para efeitos de pavimentação. Estas considerações
serão validadas em fase de execução com estudo geológico-geotécnico específico. Posto
isto, considerou-se uma classe de fundação F3 para a camada de material granular
britado, às quais correspondem valores de cálculo do módulo da fundação de 80 MPa e
150 MPa. Com base nos mesmos pressupostos, caracterizou-se o solo de fundação como
sendo de classe S3, ao qual corresponde um valor de CBR entre os 10% e os 20%.
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Definiram-se os parâmetros climáticos em função das características do local
considerando-se uma temperatura média mensal anual do ar de 15,3ºC, sendo
considerada uma Zona Temperada.
Estrutura do pavimento proposta
Com base em dados apurados e seguindo o método definido pelo MACOPAV, para uma
classe de tráfego e uma classe de fundação F3, conclui-se que a espessura mínima
admissível para as camadas betuminosas é de 28 cm, enquanto para a camada de subbase a espessura não deve ser inferior a 20 cm.
Desta forma, optou-se pela consideração de uma camada de desgaste em AC14 surf
de 0.06 m, uma camada de ligação em AC20 bin de 0.09 m, uma camada de base em
AC32 base de 0.13 m, uma camada de base em agregado britado de granulometria
extensa (ABGE) de 0.15 m e uma camada de sub-base em agregado britado de
granulometria extensa (ABGE) de 0.15 m.

Fonte: Extraído de Core Concept. Loteamento Fuse Valley. Infraestruturas viárias
Figura III.13 – Pormenor da estrutura de pavimento proposta

Para o dimensionamento da estrutura de pavimento destes acessos, foi considerada a
metodologia preconizada pelo método da Shell. O mesmo que se aplicou no que toca à
consideração das temperaturas betuminosas, ao cálculo dos módulos de deformabilidade
e à verificação estrutural por análise das extensões previstas nas diferentes camadas
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constituintes do pavimento. Os cálculos detalhados destes parâmetros são apresentados
na memória descritiva que acompanha o Projeto.

Acessos pedonais e cicláveis
O acesso pedonal e ciclável é efetuado por uma rede de percursos articulados com
a envolvente, nomeadamente através de dois atravessamentos pedonais/cicláveis do Rio
Leça. O primeiro atravessamento consiste na reabilitação de uma antiga travessia
existente, que cedeu às cheias há poucos anos, conhecida como ponte da Sabina. Esta
travessia consistia num pontão de padieiras em granito, dispostas paralelamente, e
assentes em pilares de granito no leito do rio e muros de granito nas margens. Presumese que a sua construção seja anterior a meados do século XVIII.

Fonte: Freitas, G.; Almeida, S. & Costa, A. Agosto de 2022. Reabilitação da Ponte da Sabina. Memória
Descritiva.
Figura III.14 – Aspeto atual da ponte da Sabina

A intervenção a realizar seguirá os seguintes princípios: princípio da intervenção
mínima e princípio da autenticidade, de forma a recuperar a função da ponte,
restringindo as ações ao mínimo indispensável para garantir a estabilidade estrutural da
obra, evitando sempre que possível a substituição de materiais e, quando inevitável,
selecionando os mais adequados de modo a não comprometer a leitura e fruição do
conjunto.
Ainda de acordo com a memória descritiva da intervenção, esta considera:
- Manutenção das fundações atuais;
- Manutenção após reconstrução dos elementos de apoio (encontros);
- Respeitar o funcionamento estático (ponte de padieiras) reconstituindo o passadiço
colapsado e degradado;
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- Manter as cotas altimétricas do lajeado do pavimento da ponte;
- Manter o posicionamento / localização da ponte;
- Utilização de argamassas de preenchimento de juntas;
- Utilização de tirantes e grampos em aço inoxidável sempre que se justificar;
- Necessidade de desmonte dos elementos existentes para permitir a reconstrução do
encontro da margem esquerda de forma correta e colocar as lajes padieiras devidamente
niveladas;
- Atualizar o nível de segurança da ponte incluindo guardas de proteção lateral.

Disposições Construtivas
- Necessidade de proceder à desmatação e limpeza da área do encontro da margem
direita;
- Necessidade de recuperar todas as pedras que se encontram amontoadas no leito do
rio, armazenar, registar e numerar para utilização futura na reconstrução;
- Necessidade de reconstrução da talha-mar parcialmente destruído;
- Necessidade de reconstruir o encontro da margem direita da ponte;
- Necessidade de desmonte dos elementos existentes para permitir a reconstrução do
encontro da margem esquerda de forma correta e colocar as lajes padieiras devidamente
niveladas;
- Atualizar o nível de segurança da ponte incluindo guardas de proteção lateral.

De acordo com a proposta de intervenção apresentada, a obra de reabilitação não
implicará afetação do caudal do rio Leça. Os trabalhos deverão decorrer na época de
estio, com os caudais mais reduzidos. Deverá ser criada uma plataforma de inertes
paralela à margem do rio a partir da qual possa operar uma máquina de apoio à elevação
dos materiais, numa solução semelhante à utilizada no âmbito das intervenções já
efetuadas no Corredor do Leça, nomeadamente no território da Maia, promovida pela
Câmara Municipal da Maia. Não está prevista a intervenção nas fundações da ponte, uma
vez que não existem evidências dessa necessidade.
Esta intervenção será articulada, em obra, com o técnico de acompanhamento de
arqueologia de modo a assegurar a execução das medidas mitigadoras previstas no EIA.

O outro atravessamento pedonal proposto, permite a ligação entre o espaço
verde de utilização coletiva resultante das cedências da parcela B, à cota média, e o
Parque da Paz, com a localização prevista no extrato da Plano Geral de Intervenções que
se apresenta de seguida.
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De acordo com a memória do Projeto de Paisagismo (Parcela B), “A ponte a construir
assegura a ligação entre margens e destina-se à circulação pedonal e de bicicletas sendo
em estrutura metálica com perfil transversal de 4,0m. Os materiais, desenho e função
desta ponte reforçam a mobilidade, permitindo que um maior número de pessoas
acedam às margens do rio Leça e aos edifícios do Fuse Valley. Sendo as pontes
preexistentes do rio Leça em pedra ou betão, definem-se as novas pontes em estrutura
metálica, cujo desenho se fundamenta nas pontes existentes e no carácter do local, mas
que não mimetizam as preexistências. No âmbito da construção da Fase 1 do percurso do
rio Leça foram já construídas 3 pontes desta tipologia. As pontes apresentam elementos
estruturais em arco numa interpretação dos arcos das pontes medievais e guardas
metálicas com desenho que se inspira nos ramos e troncos das árvores situadas ao longo
do rio. Todas as pontes e passadiços procuram leveza e integração no espaço, sendo
visualmente permeáveis e permitindo o contacto com o solo, água e vegetação, tal como
é possível a circulação da água quando da ocorrência de inundações.”
Para o desenvolvimento da passagem pedonal serão tidos em consideração os
elementos de traçado definidos pelo Projeto de Integração Paisagística.
A estrutura da ponte consistirá num tabuleiro em estrutura metálica apoiado em
pilares e encontros de betão armado. O tabuleiro apresenta vãos de aproximadamente
6m com um vão central de cerca de 30m a vencer com elementos metálicos em arco.
Os pilares terão secção circular para permitirem um melhor escoamento da água do
rio. O piso do tabuleiro propriamente dito será constituído por um gradil aberto
permeável à água.
A cota do tabuleiro foi definida de forma a estar acima da cota máxima de cheia para
um período de 100 anos bem como para responder à necessidade de permitir a
passagem inferior da ciclovia do rio Leça existente.
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Fonte: Extrato do Plano Geral de Intervenções LRC. Arquitetura Paisagista
Figura III.15 – Localização da ponte pedonal prevista para ligação das áreas verdes entre as duas
margens (área de cedência da Parcela B)

Fonte: Extrato do Plano Geral de Intervenções LRC. Arquitetura Paisagista
Figura III.16 – Simulação da ponte pedonal que interliga as margens do rio
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II.1.2.6

Outras Infraestruturas

Abastecimento de água

A rede de abastecimento de água, que compreende o abastecimento de água potável
e o combate a incêndio, desenvolve-se nos arruamentos e terá início a partir da rede
existente na rua da Lionesa onde existe uma conduta em PVC de 160mm, de acordo com
o solicitado pela Indáqua, com a justificação de que para o caudal de cálculo fornecido,
essa solução configura uma redução significativa na extensão de rede a instalar. As redes
de rega das áreas de cedência serão alimentadas por um furo segundo indicações da CM
de Matosinhos. Não há intenção de prever alimentação da rede de rega a partir da rede
pública. O Sistema previsto para a reja será à base de rega gota-a-gota e aspersores.
Para tal ter-se-á que executar uma perfuração horizontal sob a N14 (Via Norte), sendo
que o único local possível, sem atravessar terrenos privados (estação de combustível),
seria um traçado com início na Rua Chantre, junto à pensão Via Norte, e um trajeto em
diagonal, conforme apresentado na figura seguinte.
O método proposto para a executar a travessia é o PHT (Perfuração Horizontal Trados)
– (TAB) que se adapta a perfuração deste tipo de terrenos.
As travessias por perfuração horizontal sob vias rodoviárias ou vias-férreas são cada
vez mais usadas, de modo a evitar a sua destruição e a permitir a continuidade da sua
função como acesso.
O método de perfuração horizontal por trados mecânicos, consiste na cravação de
tubos de aço soldados topo a topo, que irão por sua vez permitir a instalação de outras
infraestruturas.
O método de perfuração horizontal com cravação simultânea dos tubos por impulsão
hidráulica, é executado por uma máquina equipada com um sistema de trados mecânicos
equipado na extremidade com uma cabeça de corte que por rotação promove a
desagregação do maciço. Os solos escavados são removidos através do próprio tubo pela
rotação dos trados, sendo removidos do fosso por uma escavadora.
Posteriormente e pela ação dos hidráulicos é impulsionado o tubo em troços que são
soldados topo a topo, à medida que são cravados no terreno. A perfuradora é colocada
dentro de um fosso (fosso de ataque), cujas dimensões são 18 m de comprimento, que
poderá ser reduzido para 12 m, por largura de 4 m. A sua base deve ser plana para
servir de apoio à estrutura da máquina perfuradora, sendo as dimensões conforme o
equipamento a utilizar e o comprimento da tubagem de forra. A plataforma do fosso de
ataque deverá ter uma profundidade de 0,6 m abaixo da cota de soleira da tubagem.
Para se respeitar as condições de projeto é necessário o apoio topográfico antes de se
iniciar a perfuração.
É ainda necessário executar um muro de reação em betão para apoio da máquina
perfuradora, sendo por vezes a estrutura que é substituída por uma chapa metálica com
as dimensões aproximadas de (2x2) m2 que promove a reação contra o próprio maciço.
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Os solos escavados são removidos pela rotação dos trados, sendo retirados do fosso
de ataque através de escavadora. Conforme a necessidade vão-se colocando mais tubos
de encamisamento que são soldados no local topo a topo. A execução do poço de receção
segue as mesmas características do poço de ataque.

Figura III.17 - Traçado indicativo da solução proposta de perfuração horizontal

A perfuração será executada a uma profundidade mínima de 1,50m, desde a cota do
pavimento até à geratriz superior da tubagem. Caso existam outras infraestruturas sob a
Via Norte, ter-se-á que garantir um afastamento de mais 0,50m entre a geratriz inferior
dessa infraestrutura e a geratriz superior da conduta de abastecimento de água.
A perfuração horizontal será constituída pela tubagem em PEAD PN10 de 160mm,
sendo encamisada por uma tubagem em aço S235JR, EN10025, DN300 mm, com 310
mm de diâmetro exterior e 5,0 mm de espessura de parede.
As redes foram dimensionadas considerando uma população máxima de 9000 pessoas
afeta aos edifícios previstos e considerando as capitações diferenciadas por usos
(serviços, comércio e hotel). Face ao exposto o caudal de cálculo é de 17 l/s. No entanto
para efeitos da verificação do volume do reservatório, dever-se-á considerar o Qmda cujo
valor é de 5,9l/s.
Todos os Lotes terão reservatórios privativos com capacidade mínima de 12h (valor
acordado com a Indaqua). Os reservatórios ajudam a criar um efeito de amortecimento
nos consumos instantâneos de pico na rede pública.
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Drenagem das águas residuais

As redes públicas de saneamento foram concebidas de modo que a totalidade do
escoamento se processe de forma gravítica.
Devido ao emissário se encontrar na margem oposta do Rio Leça, tornou-se
necessário prever dois sifões invertidos sob o rio Leça. Os sifões foram concebidos de
acordo com indicações da Indaqua, já que é uma solução que já existe em algumas
zonas do rio Leça.
Não há possibilidade de atravessar com infraestruturas públicas sob a parcela
sobrante afeta ao lote 2, uma vez que se trata de uma propriedade privada, o que
inviabiliza a possibilidade de união dos dois sifões num único sifão invertido.
A drenagem proposta processa-se através de dois coletores (coletor A e B), sendo que
cada um recolhe as CRL’s dos lotes e efetua a descarga no emissário.
Devido à dimensão do lote 3 e ao fato de o mesmo ter duas frentes, foi solicitado pelo
cliente que fossem previstas duas Câmaras de Ramal de Ligação, uma em cada frente,
de modo a tentar respeitar as profundidades recomendadas pela Indaqua para as CRL’s
de 1,50m.
De modo a evitar a realização de bombagem das redes prediais de drenagem de
águas residuais domésticas, no lote 1 (Farfetch), foram realizadas reuniões com os
técnicos da Indaqua. A Indaqua concordou com a solução apresentada na peça
desenhada, enviada no dia 03-02-2022 para a Indaqua, ao nível da localização e
profundidades das duas CRL’s previstas para o lote da Farfetch. A CRL de maior
profundidade terá 3,20m.
O projeto concebe uma rede de drenagem com dois sifões invertidos. Esta solução
pressupõe que seja estudada uma forma de modelar o terreno, da área de cedência
pública, de forma a permitir o acesso de um veículo, às caixas dos sifões invertidos, de
modo a permitir efetuar operações de manutenção. Esse acesso foi modelado de forma a
permitir o acesso aos veículos da Indaqua, que segundo indicações da concessionária
possuem C:9,5m / L: 2,7m / H:3,65m. As peças desenhadas evidenciam essa
modelação, sendo que nunca se ultrapassou uma inclinação longitudinal de 6,00%.
Devido às condições de ligação à N13 e N14, o caminho terá um único sentido de
circulação, onde a entrada será efetuada junto à nova rotunda e a saída na boulevard,
junto ao lote 1 da Farfetch. Esta questão foi considerada na conceção dos acessos
pedonais e cicláveis existentes nas áreas verdes de cedência, tendo sido considerada no
dimensionamento dos pavimentos conforme consta nos Projetos de Paisagismo anexos
ao RECAPE.
O critério de dimensionamento da rede de drenagem das águas residuais apoia-se na
avaliação dos caudais de esgoto a evacuar, definidos no Regulamento Geral dos Sistemas
Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais. As
capitações e a população utilizadas no dimensionamento foram as mesmas que se
consideraram para a rede de abastecimento de água, com um fator de afluência à rede
de 1,00, dado o caráter do empreendimento.
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As câmaras de inspeção propostas e que integram a rede de saneamento a
executar, possuem forma circular, com fundo liso pré-fabricado em betão (C30/37 e
classe de exposição mínima XA1), armado (se for necessário), destinado a servir de
fundação das paredes da câmara. O corpo das câmaras de inspeção será executado com
anéis de betão, pré-fabricados e a cobertura das câmaras terá forma troncocónica
assimétrica. A cobertura comporta uma abertura destinada a levar um dispositivo de
fecho com vedação hidráulica, em ferro fundido dúctil, com diâmetro mínimo de
passagem de 0,6 m. A classe de resistência das tampas será D400 e deverão ter inscrito,
mantendo a relação de tamanho e forma do desenho, o logótipo da lndaqua Matosinhos,
para além da palavra “SANEAMENTO”, conforme pormenores apresentados no Projeto.
As câmaras com profundidade superior a 1,0m serão dotadas de degraus.
Ao longo dos coletores gravíticos serão instaladas câmaras de inspeção:
•

na confluência de coletores;

•

nos pontos de mudança de direção (em planta ou perfil), inclinação e de
diâmetro dos coletores;

•

nos alinhamentos retos, onde o afastamento máximo entre câmaras de
inspeção consecutivas não deve ultrapassar 60 m.
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Figura III.18 – Planta geral das infraestruturas de abastecimento de água e saneamento de águas residuais (Fonte: Extraído de VHM. Loteamento Fuse Valley.Hidráulica- Planta geral de abastecimento de água e saneamento de águas
residuais domésticas.
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Em termos de disposições construtivas, para o local em causa, tudo indica que os
solos presentes apresentam pouca variabilidade, considerando-se facilmente escaváveis
até à profundidade de assentamento das condutas de água e coletor de águas
residuais domésticas. Para reduzir custos, a rede de abastecimento de água foi
implantada à profundidade mínima que a concessionária indica de 0,9m, a contar da
geratriz superior da conduta e a rede de saneamento à profundidade mínima de 1,7m, a
contar da geratriz superior do coletor.
Os coletores da rede pública serão enterrados em vala, de acordo com o pormenor das
peças. Sobre o saibro ou pó de pedra que envolve a tubagem deverá ser colocada fita
sinalizadora,

com

uma

largura

de 20

cm, de cor castanha

e

com

marcação

"saneamento".
Para o cálculo dos volumes de escavação da vala considerou-se a profundidade média
de 1,1 metro e a largura de Dext + 0,50m, para a rede de abastecimento de água e o
perfil longitudinal com a largura Dext + 0,50m, acrescidos de 10cm por cada metro de
escavação adicional abaixo de 1,5m de profundidade, para a rede de saneamento.
Antes de iniciadas as escavações com meios mecânicos deverão ser identificadas e
devidamente sinalizadas as infraestruturas existentes considerando uma faixa de
segurança de 1,50 metros para qualquer dos lados dessas infraestruturas. Dentro dessa
faixa

de

segurança

as

escavações,

preferencialmente

manuais,

deverão

ser

permanentemente supervisionadas. Todas as escavações com mais de 1,00 m de
profundidade têm que ter talude com inclinação adequada ao tipo e condições do terreno
ou serem entivadas, devendo em qualquer dos casos "sanear-se" as paredes da
escavação de elementos soltos.
O material de escavação deve ser depositado a distância não inferior a 0,60m dos
bordos da vala. De acordo com o Decreto-Lei nº41 820/58, de 11 de Agosto, devem
aplicar-se:
•

em escavações até 1,20m de profundidade pode-se dispensar entivação,
qualquer que seja a natureza do terreno;

•

em terrenos de natureza rochosa pode prescindir-se de entivação;

•

nos casos de terrenos de fraca coesão devem-se utilizar entivações feitas por
cortinas de estacas pranchas com a espessura mínima de 0,05m para
profundidades de 1,20m a 2,20m e 0,08m para profundidades de 2,21m a
5,00m.

Drenagem das águas pluviais

As águas pluviais geradas no loteamento, que não sejam retidas para reutilização ou
infiltração no local, serão encaminhadas para descarga na linha de água – Rio Leça,
estando previstos três pontos de descarga de modo a evitar a acumulação de caudais.
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Cada ponto de descarga possuirá um órgão de descarga evitando a degradação da
margem/leito onde o mesmo descarrega.
O desenvolvimento do presente Projeto teve em consideração as normas e
regulamentos aplicáveis nomeadamente o Regulamento Geral dos Sistema Públicos e
Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de águas Residuais (DR n.º23/95, de 23 de
agosto).
A drenagem de águas pluviais engloba a drenagem de águas pluviais recolhidas nas
coberturas dos lotes, espaços verdes e arruamentos. As redes públicas foram concebidas
de forma que a totalidade do escoamento se processe de forma gravítica.
O esquema geral proposto considera o funcionamento maioritariamente através de
quatro redes de coletores (Coletor A, B, C e D) que conduzem a drenagem a três pontos
de descarga no Rio Leça: um a sul, um a poente e um no limite norte, na direção da
rotunda de ligação a poente.
Face à existência de um muro em alvenaria e às condições do local, a descarga a sul
prevê um órgão de descarga (OD1) executado em betão no local, com secção retangular,
com dissipadores de energia do tipo blocos de pequenas dimensões dentro da própria
secção retangular, de modo a promover a redução da velocidade de escoamento na
descarga no rio. Esta dissipação de energia irá minimizar as consequências da erosão das
margens e do fundo do rio, protegendo também a parede da margem.
De forma a promover a filtração e o aproveitamento das águas pluviais das coberturas
dos lotes, estas serão conduzidas para bacias de retenção, modeladas no terreno, cujo
volume possa ser utilizado para rega dos espaços verdes.
A rede de drenagem de águas pluviais superficial será constituída por sumidouros e
caleiras-sumidouro em betão.
Da rede faz igualmente parte um separador de hidrocarbonetos dedicado ao
tratamento das águas pluviais do túnel proposto para a EN13. Após a passagem pelo
separador de hidrocarbonetos, estas águas são encaminhadas para uma bacia de
retenção cuja descarga final será no Rio Leça.
Em termos materiais, a rede será executada em tubagem em PVC SN4/PN6, segundo
a NP 1458 e manilhas de betão classe IV.
Na conceção da rede tiveram-se em consideração os seguintes critérios:
Critérios associados a perfis longitudinais - as águas pluviais, com as proveniências já
descritas, serão drenadas através de ramais de ligação para a rede de coletores a
construir, que terão:
- inclinação mínima de 0,3%, garantindo as condições de escoamento;
- profundidade mínima de assentamento dos coletores, de funcionamento gravítico, de
1,0 m medido entre o extradorso do coletor e a cota do arruamento, sem prejuízo de
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soluções técnicas devidamente justificadas em troços que envolvam necessidade de
implantações com recobrimentos inferiores.
- nas mudanças de diâmetro dos coletores, o alinhamento dos coletores será efetuado
pelas geratrizes interiores superiores;
- nas situações em que se vier a verificar a impossibilidade de assentar estes coletores
a um profundidade superior ao das condutas da rede de abastecimento de água, será
prevista proteção que impeça a contaminação da água em caso de rotura;
- os coletores que se encontrem a uma profundidade inferior à regulamentar têm que
ser reforçados.

Critérios associados ao escoamento:
Foram adotadas as seguintes regras de projeto relativamente às características
hidráulico-sanitárias do escoamento:
- o dimensionamento foi efetuado de forma que a altura da lâmina líquida, regra geral,
não excedesse 0.7 da altura total do coletor, mas em alguns casos a secção cheia;
- a velocidade mínima de escoamento para o caudal de ponta no início da exploração.
Não ser inferior a 0,9 m/s;
- A velocidade máxima de escoamento para o caudal de ponta no horizonte de projeto
não ser superior a 5,0 m/s;
- o dimensionamento da altura da lâmina líquida nas caleiras não deve exceder 0,7 da
altura da secção transversal.

O dimensionamento hidráulico da rede foi efetuado através da determinação de
diversos parâmetros: caudais precipitados, intensidade da precipitação, períodos de
retorno, velocidade e regime de escoamento, cujo detalhe se apresenta na memória
descritiva do projeto.
Instalação da rede
Os coletores serão enterrados em vala sobre saibro e pó de pedra. Sobre o
recobrimento da tubagem deverá ser colocada fita sinalizadora, com largura de 20 cm e
marcação “pluvial”, conforme pormenor apresentado de seguida.
As câmaras de inspeção propostas possuem forma circular, com fundo liso préfabricado em betão (C30/37 e classe de exposição mínima XA1), armado no caso de ser
necessário, destinado a servir de fundação das paredes da câmara. O corpo das câmaras
será executado em anéis de betão, pré-fabricados e a cobertura terá forma troncocónica
assimétrica. A cobertura será em ferro fundido dúctil, com diâmetro de passagem 0,6m.
As câmaras com profundidade superior a 1,0 m serão dotadas de degraus.
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Fonte: Extraído de VHM. Loteamento Fuse Valley. Hidráulica. Pormenores. Comunicação Prévia
Figura III.19 – Pormenor da vala tipo de assentamento dos coletores pluviais

As câmaras de inspeção serão instaladas aos longo dos coletores gravíticos na sua
confluência, nos pontos de mudança de direção e nos alinhamentos retos com
afastamento máximo de 60 m.
A seleção dos materiais para a tubagem e acessórios considerou os seguintes aspetos:
- adequabilidade ao tipo de água pluvial a drenar;
- resistência mecânica;
- facilidade de manuseamento, forma de execução das juntas e técnicas de
assentamento requeridas;
- custo e duração provável.
A implantação dos coletores, será de acordo com as peças desenhadas com um
recobrimento mínimo de 1,0m.
Sempre que aplicável, de acordo com a legislação em vigor a execução das valas
deverá ser efetuada com recurso a entivação.
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Fonte: VHM- Loteamento Fuse Valley. Projeto de drenagem de águas pluviais
Figura III.20 – Extrato da Planta Geral de drenagem de águas pluviais do loteamento
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Resíduos Sólidos Urbanos
O Projeto de Infraestruturas de Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos do Loteamento Fuse
Valley incidirá sobre as estruturas do Loteamento e espaços públicos e recairá sobre a recolha e
armazenamento dos RSU equiparáveis a domésticos e os sujeitos a valorização, mas que poderão
ser objeto de contrato com os serviços ambientais do município para a sua recolha ou recolhidos no
âmbito dos contratos com entidades licenciadas para o efeito.

Para o dimensionamento das estruturas teve-se em consideração o "Regulamento de Resíduos
sólidos do concelho de Matosinhos”, assim como as condições técnicas (Sistemas de deposição,
armazenamento e remoção de resíduos sólidos urbanos), ANEXO VI do “Regulamento de
Urbanização e Edificação do Município de Matosinhos. Uma vez que os documentos referidos não
contêm valores de capitações/produção tendo em conta as diferentes fileiras de resíduos e em
particular os valorizáveis, considerou-se igualmente os Regulamentos do Município da Maia e do
Porto para a obtenção dos referidos valores de produção de resíduos.
Os Promotores optaram por considerar espaços nas edificações a construir de maneira
a

prever

o

necessário

armazenamento

dos

contentores

necessários

para

o

armazenamento de resíduos até à sua recolha pelos serviços camarários ou empresas
contratadas e certificadas para o efeito.
Assim não serão previstos equipamentos de deposição de resíduos no espaço público,
considerando que todos os lotes terão compartimentos de deposição de contentores com
os equipamentos de deposição e compactação necessários e que serão alvo de
licenciamento específico de cada lote.
Contudo, na presente memória descreve-se os princípios e bases de dimensionamento
consideradas para cada espaço/lote.
O loteamento a construir destina-se a comércio e serviços e pretende ser um polo
tecnológico com as infraestruturas necessárias de apoio, nomeadamente, lojas, lojas de
restauração, alojamento, áreas de estacionamento e terá no total 5 lotes.
Todo o empreendimento será projetado para se integrar e ter um impacte ambiental
mínimo, pelo que em termos de produção de resíduos, separação de resíduos e
reciclagem essa filosofia será igualmente aplicada.
O loteamento Fuse Valley terá em cada lote, previstos compartimentos para o
armazenamento dos vários tipos de resíduos:
•

Indiferenciados;

•

Papel/cartão;

•

Embalagens/metal;

•

Vidro;

•

Orgânicos

Os referidos compartimentos destinados ao depósito dos contentores, com volumes de
acordo com os serviços de recolha da CM Matosinhos, estão previstos junto da via

Agosto de 2022

54

\\SRV2012-DC\Ambisitus\Processos\A075\01-Conteúdo Técnico\PE\06-RECAPE\A075_RELATORIO_BASE\A075-RECAPE_RB-R01.doc

Volume II – Relatório Base
A-REL-01

FARFETCH Portugal Unipessoal, Lda / ICON Sicafi,SA
RECAPE do Loteamento Fuse Valley

projetos, gestão e avaliação ambiental, lda

pública com acesso direta desta, os quais foram já pré apresentados e discutidos com os
respetivos serviços camarários.
Para a recolha e deposição dos resíduos sólidos equiparáveis a urbanos ou domésticos
serão previstos espaços e contentores em compartimento interior onde os contentores
aguardam a recolha pelos serviços Camarários ou operador certificado.
O camião dos serviços de recolha, poderão posicionar-se na via pública, junto do local
do compartimento dos contentores para a recolha dos mesmos e não terá obstruções à
sua operação.
Os resíduos sólidos urbanos devem ser colocados no interior dos recipientes
acondicionados hermeticamente, em sacos de plástico ou papel;
A deposição de resíduos sólidos urbanos nos recipientes não deve ser executada a
granel, nem correr resíduos líquidos ou liquefeitos, cortantes, passíveis de contaminação
ou de causar dano no operador que executa a operação de recolha.
A tampa do contentor deve manter-se sempre fechada.
Os contentores a utilizar serão do tipo e capacidade utilizado no Município de
Matosinhos (Oschner).
Para o cálculo dos volumes de resíduos equiparáveis a urbanos, e de acordo com os
critérios comunicados pelos responsáveis dos projetos dos lotes, foram seguidos os
pressupostos de dimensionamento correntes e estimados os valores unitários de
produção de resíduos, tendo por base os valores indicativos normalmente utilizados, uma
vez que o "Regulamento de Resíduos sólidos do concelho de Matosinhos” não estipula
valores para o comércio e serviços.
Para estabelecer as capitações de indiferenciados e valorizáveis por fileira, recorreu-se
aos valores do Regulamento da CM Maia. Para os resíduos orgânicos utilizaram-se os
valores do regulamento da CMP pois o da CM Maia não faz esta diferenciação.
Apresentam-se valores estimados apenas para orientação geral, uma vez que a
responsabilidade dos projetos e dos critérios de dimensionamento de cada lote, será dos
respetivos projetistas.
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Quadro III.4 – Remudo da estimativa de produção diárias de resíduos por lote do Fuse Valley

Fonte: Extraído de VHM. Loteamento Fuse Valley. Resíduos Sólidos Urbanos Memória Descritiva e Justificativa.
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Fonte: Extraído de VHM. Loteamento Fuse Valley. Resíduos Sólidos Urbanos. Planta Geral
Figura III.21 -Planta Geral - Localização dos compartimentos de recolha de resíduos
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Rede de fornecimento de energia elétrica

O Projeto da rede elétrica apresentado diz respeito aos arruamentos circundantes do
loteamento. Os diversos lotes que compõem o “Loteamento Fuse Valley” serão alvo de
licenciamento

independente.

Para

a

alimentação

de

cada

um

dos

lotes

será

implementado um PS / PTC em espaço próprio.
Neste contexto são projetadas as seguintes instalações: Rede de Média Tensão (MT),
Rede de Baixa Tensão (BT) e Rede de Iluminação Pública (IP) e desvio da Linha de Alta
Tensão (LAT).
Todos os materiais usados terão que estar homologados e respeitar os níveis de
qualidade a que dizem respeito.
Toda a instalação, para além de satisfazer as disposições regulamentares em vigor,
deve também cumprir as boas regras de execução técnica e montagem.
Face aos dados e requisitos funcionais da urbanização em questão, bem como às
condicionantes e regras técnicas em vigor, optou-se por:
•

Considerar

a

interligação

com

as

infraestruturas

existentes

nas

vias

circundantes.
•

Desenhar a rede de tubagens de forma a permitir o desenvolvimento futuro de
outro ponto de ligação à rede pública, caso seja necessário.

As redes são subterrâneas. O diâmetro dos tubos a utilizar nas canalizações principais
não poderá ser inferior a 160 milímetros em MT, 125 milímetros para BT e nas
canalizações derivadas e iluminação pública não poderão ser inferiores a 63 milímetros.
Os cabos de M.T. serão entubados à profundidade mínima de 1,2 m. Nas travessias de
arruamentos e outros locais pavimentados sujeitos a pressões elevadas, os cabos serão
enfiados em tubos de PEAD de diâmetro interior mínimo 160mm para a pressão de 6
Kgf/cm2. Nas travessias os cabos serão enterrados à profundidade mínima de 1,40m
Os cabos de B.T. serão enterrados à profundidade mínima de 0,80 m, exceto nas
travessias em que a profundidade mínima será de 1,0m.
No respeitante à sinalização das canalizações, a cerca de 10 cm acima das mesmas,
será colocada uma fita de sinalização própria para canalizações elétricas, a cerca de 40
cm das canalizações será colocada uma rede plástica de cor vermelha com malha 30x30,
cobrindo os cabos com uma folga de 10 cm para cada lado.
A bainha metálica dos cabos será ligada às terras de proteção.
De uma forma geral, as travessias serão construídas em tubos PEAD (corrugados)
assentes no fundo de uma vala aberta perpendicularmente à via, garantindo sempre que
os tubos da camada superior se encontram à profundidade mínima exigida. Deverá ser
evitada, tanto quanto possível, a proximidade com outras infraestruturas subterrâneas
existentes ou projetadas.
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A abertura de vala para colocação de cabos / tubos subterrâneos far-se-á recorrendo
a processo manual ou mecânico, respeitando os traçados de projeto e de acordo com os
perfis de escavação definidos para o nível de tensão da rede a ser instalada.
Definição de perfis tipo:
Perfil ou vala tipo para rede BT:
•

Largura da vala: 0,50 m

•

Profundidade da vala: 0,80 m

Perfil ou vala tipo para rede MT:
•

Largura da vala: 0,60 m

•

Profundidade da vala: 1,20 m;

Serão executados os escoramentos necessários por forma a evitar desmoronamentos
de terreno, bem como os trabalhos necessários ao enxugo das valas durante a sua
abertura e colocação dos cabos e/ou tubos.
Os materiais resultantes da escavação na abertura das valas, serão depositados
provisoriamente ao lado destas e por forma a não se misturarem com os materiais
provenientes do levantamento do pavimento.
O enchimento das valas far-se-á com todo o cuidado e mediante a colocação de
camadas sucessivas de materiais, conforme indicado nos desenhos de pormenor
apresentados nas peças desenhadas.
Proceder-se-á de imediato á remoção dos materiais sobrantes, providenciando-se a
sua carga, transporte e descarga em vazadouro adequado bem como a limpeza do local
dos trabalhos de modo a impedir a formação de poeiras.
A rede será ainda dotada de caixas de visita (pré-fabricadas ou executadas in situ). As
caixas para visita e passagem de infraestruturas pré-fabricadas terão a localização,
características dimensionais e construtivas previstas nas peças desenhadas do Projeto.
As caixas de visita pré-fabricadas serão constituídas por:
- Laje ou base de assentamento em betão B2, com 0.10m de espessura, com uma
armadura constituída por varão de aço de 10mm, afastado de 0.15, sendo perfurada
para permitir o fácil escoamento da água infiltrada;
- Câmara inferior constituída por anéis circulares pré-fabricados sobreponíveis, com
um diâmetro interior de 1.25m, espessura de parede de 0.1 m e altura variável por
forma a adaptar a altura total do conjunto;
- Um tronco cone pré-fabricado de diâmetro interior de 1.25m, espessura de 0.10m,
que assentando sobre os anéis da câmara inferior, realizará o fecho do conjunto,
garantindo posterior acesso às canalizações, através de alçapão previsto com aro e
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tampa circular em ferro fundido reforçado adequado ao trânsito e estacionamento de
veículos.
O conjunto será construído de forma a proporcionar uma altura útil de 1.5m.
As caixas executadas in situ serão construídas em blocos de cimento, revestida
interiormente, devendo as paredes ser dotadas de orifícios destinados à passagem dos
tubos previstos, com fundo roto e lastro em gravilha.
Podem ainda ser previstos caixas mistas que devem ser dotadas de parede interior de
separação em alvenaria para separação das redes de energia e telecomunicações /
correntes fracas.
As caixas possuirão tampa em ferro fundido de 0,70x0,70m, e assente sobre o
caixilho, igualmente em ferro fundido, cravado à parte superior das paredes da caixa
através de unhas em ferro forjado. As tampas terão configurações distintas, dependendo
da localização: reforçada para arruamentos e rebaixada para remate de passeios.
A iluminação do arruamento será executada com armaduras do tipo iluminação
pública viária, montadas em postes com 8 metros de altura útil, equipadas com
lâmpadas led, com as características constantes nas peças desenhadas.
A alimentação de energia às colunas da iluminação pública será realizada por cabos do
tipo LSVAV 4x16mm2, enfiado em tubo PEADø63 – 6Kgf/cm2, enterrados em vala nas
condições regulamentares. As derivações serão feitas em portinholas de poliéster
reforçado com fibra de vidro com IP 43, com parafuso triangular, equipadas com placa de
bornes 4x16 mm2, borne de terra de 35 mm2 e corta-circuitos fusível cilíndricos 10x38,
classe gG de 6A. As portinholas serão montadas no interior das colunas de iluminação.
No que respeita à alimentação de energia aos lotes, estão previstos os seguintes
postos de transformação de acordo com as potências previstas:
•

Lote 1: Posto de Transformação Cliente (PTC1) com 11.380KVA;

•

Lote 2: Posto de Transformação Cliente (PTC2) com 1.000KVA;

•

Lote 3:
o Posto de Transformação Público (PTD1) com 3x630KVA;

•

o

Posto de Transformação Público (PTD2) com 3x630KVA;

o

Posto de Transformação Público (PTD3) com 2x630KVA;

o

Posto de Transformação Público (PTD4) com 2x630KVA;

o

Posto de Transformação Cliente (PTC3) com 1.000KVA;

Lote 4:
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o

Posto de Transformação Público (PTD5) com 2x630KVA;

o

Posto de Transformação Cliente (PTC4) com 1.000KVA;

Lote 5: Posto de Transformação Cliente (PTC5) com 1.000KVA.

Para informações mais detalhadas sobre a rede elétrica do Loteamento deverá ser
consultado o Projeto em anexo.

Desvio Linha de Alta Tensão
Foi solicitado à E-Redes o desvio da linha de Alta Tensão que atravessa o loteamento,
em conformidade com o representado na peça desenhada P-2021-056_IEE_PL_400_R02
que integra as peças do Projeto.
O traçado proposto teve em conta a conservação da natureza e da biodiversidade que
visam a minimização dos diversos tipos de impacte sobre os valores naturais,
designadamente

sobre

a

avifauna,

que

possam

decorrer

da

sua

instalação,

principalmente os riscos de colisão com os cabos nus e de eletrocussão nos elementos
ativos adjacentes às travessas existentes nos apoios de rede.
O desenvolvimento do Projeto de Execução do desvio será da responsabilidade da ERedes.

Rede de gás

A conceção e dimensionamento do sistema de abastecimento de gás assentará no
regulamento e legislação em vigor, sendo a definição das soluções de intervenção
articulada com a PortGás (entidade gestora), para a caracterização, definição e
localização dos trabalhos a realizar.
Para o desenvolvimento desta fase de projeto recorreu-se à informação fornecida pelo
Dono de Obra relativa às diversas infraestruturas instaladas (elementos cadastrais), ao
levantamento topográfico realizado, ao reconhecimento local da área de intervenção e
cadastro fornecido pela Portgás.
Na intervenção proposta serão considerados todos os trabalhos inerentes à rede de
abastecimento de gás necessários em cada um dos arruamentos, contemplando, entre
outros:
•

Rede de distribuição.

•

Ramais de ligação.

•

Caixas de derivação.

O traçado da rede em planta foi desenhado respeitando os limites de intervenção
fornecidos pelo Dono de Obra e licenciamento submetido à CM Matosinhos. O traçado da
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rede efetua-se nos passeios dos arruamentos do domínio público e assegurando o
abastecimento a todos os lotes previstos, assim como ao ponto de ligação em que a
Portgás efetuará a ligação de alimentação ao loteamento.
A implantação das condutas da rede de distribuição em arruamentos deve fazerse em articulação com as restantes infraestruturas e, sempre que possível, fora das
faixas de rodagem. As condutas da rede de distribuição podem ser implantadas em
ambos os lados dos arruamentos podendo reduzir-se a um quando as condições técnicoeconómicas o aconselhem e nunca a uma distância inferior a 0,80 m, dos limites das
propriedades.
A profundidade de assentamento das condutas não deve ser inferior a 0,80 m,
medida entre a geratriz exterior superior da conduta e o nível do pavimento.
Pode

aceitar-se

um

valor

inferior

ao

indicado

desde

que

se

protejam

convenientemente as condutas para resistir a sobrecargas ou a temperaturas extremas.
Considerou-se na zona dos passeios a profundidade de 0,90m, e na estrada a
profundidade das condutas a 1,20m.
Para profundidade até 3 m, a largura das valas para assentamento das tubagens
deve ter, em regra, a dimensão mínima definida pelas seguintes fórmulas:
L = De + 0,50 para condutas de diâmetro até 0,50m;
Onde L é a largura da vala (m) e De o diâmetro exterior da conduta (m).
Para profundidades superiores a 3m, a largura mínima das valas pode ter de ser
aumentada em função do tipo de terreno, processo de escavação e nível freático.
As tubagens devem ser assentes de forma a assegurar-se que cada troço de tubagem
se apoie contínua e diretamente sobre terrenos de igual resistência:
•

Quando pela sua natureza o terreno não assegure as necessárias condições de
estabilidade das tubagens ou dos acessórios, deve fazer-se a sua substituição
por material mais resistente devidamente compactado.

•

Quando a escavação for feita em terreno rochoso, as tubagens devem ser
assentes, em toda a sua extensão sobre uma camada uniforme previamente
preparada de 0,15m a 0,30m de espessura de gravilha, areia ou material
similar cuja maior dimensão não exceda 20mm.

•

Devem ser previstos maciços de amarração nas curvas e pontos singulares
calculados com base nos impulsos e resistência dos solos.

Está prevista a execução de ramais domiciliários para cada um dos lotes previstos
no loteamento num total de 5 ramais, de acordo com a marcação nas peças desenhadas.
A profundidade mínima de assentamento dos ramais de ligação é de 0,80m, que pode
ser reduzida para 0,50m, nas zonas não sujeitas a circulação viária.
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A inserção dos ramais nas condutas da rede pública faz-se por meio de
acessórios adequados, devendo prever-se válvula de seccionamento para suspensão do
serviço de abastecimento a cerca de 400mm do murete técnico.
Os ramais de ligação serão de polietileno de alta densidade e do mesmo material
da canalização pública.
O dimensionamento da infraestrutura seguirá as boas práticas habituais neste tipo de
projeto.

II.1.2.7

Balanço de Terras

No quadro seguinte apresenta-se o resumo dos valores estimados de balaço de terras:

Escavação (m3)
211600
398676,66
30000

Parcela A
Parcela B
Vias
Total

Aterro (m3)
__
979,59
45000

Balanço (m3)
211600
397697,07
-15000
594297,07

Pelas estimativas efetuadas haverá cerca de 595 000 m3 de terras sobrantes que será
necessário encaminhar para local licenciado.
A localização dos locais para depósito definitivo das terras sobrantes ainda não foi
definida,

pretendendo

os

Promotores

encontrar

localizações

próximas

para

o

encaminhamento das terras sobrantes, minimizando assim os impactes associados ao
seu transporte. Uma das soluções passa por encontrar, na localização mais próxima
possível, locais que cumpram com as condições previstas no art.º 91.º do Regulamento
Geral de Gestão de Resíduos, podendo as terras ser classificadas como subprodutos.
Adicionalmente, os solos e rochas não contaminados que não sejam reutilizados no local
de origem onde foram escavados, nem sejam classificados como subprodutos, são
considerados resíduos (código LER 17 05 04 – solos e rochas não abrangidos em 17 05
03*), e devem ser encaminhados para um operador de tratamento de resíduos
devidamente licenciado. Por consulta ao Sistema de Informação do Licenciamento de
Operações de Gestão de Resíduos (SILOGR) existem no distrito do Porto quatro
operadores de gestão desta tipologia de resíduos: um na Trofa, um na Maia e dois em
Valongo.

II.1.2.8

Localização do estaleiro

A localização do estaleiro de obra, com a configuração apresentada no Plano de
Gestão Ambiental em anexo (Anexo VI), ainda não foi determinada, uma vez que as
intervenções que se pretendem efetuar são extensas e afetam grande parte da área,
impedindo uma localização definitiva desta estrutura.
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Neste contexto, os Proponentes encontram-se a fazer prospeção de terrenos na
envolvente, de modo a encontrar uma localização que não interfira com áreas de REN,
RAN, domínio hídrico, áreas inundáveis, zonas de proteção de águas subterrâneas e
áreas com vegetação natural e, ao mesmo tempo, permita ir ao encontro das
necessidades das obras.
II.1.2.9

Cronograma de Execução

No anexo V são apresentados os cronogramas referentes às obras de urbanização do
Loteamento e o faseamento de ocupação dos Lotes.

III.3. ALTERAÇÕES DO PROJETO DE EXECUÇÃO FACE AO ESTUDO PRÉVIO /
DESENVOLVIMENTO DAS SOLUÇÕES

Relativamente à solução apresentada em fase de estudo prévio, o Projeto agora em
apreço não possui diferenças significativas, tendo, no entanto, sido aprofundado o
detalhe de algumas das soluções propostas o que levou a alterações e ajustes.
Relativamente às alterações introduzidas, registam-se as seguintes:
- supressão da travessia pedonal proposta a sul, por impossibilidade de compatibilizar
cotas acima da cota de cheia;
- ajuste da localização da ponte pedonal prevista a poente de modo a conseguir cotas
de encontro mais adequadas (foi deslocada mais para sul);
- deslocalização para poente da passagem do coletor de águas residuais em sifão
invertido sob o rio, previsto no limite sul da área;
- alteração do percurso das infraestruturas de abastecimento que passam a vir da Rua
da Lionesa e fazem a travessia da EN14, por perfuração horizontal. Este percurso será
também utilizado pelas infraestruturas de gás;
- Implantação do Lote 2 – o estudo prévio propunha 3 edifícios interligados e passa a
ser apenas um edifício com a mesma área de construção (distribuída por um máximo de
6 pisos), mas com implantação diferente. Neste lote altera também o número máximo de
caves que passou de 3 para 2;
- Aumento do número de caves do hotel - Este lote previa apenas uma cave, passando
agora a ter duas, sem alteração no polígono de implantação máxima da cave.
- desvio da linha de alta tensão- o terreno é atravessado por uma linha de alta tensão
cuja localização não se considera compatível com o Projeto proposto. Neste contexto, os
Proponentes encetaram reuniões com a entidade gestora (E-Redes) de modo a
encontrarem uma solução de desvio da linha. Perante as opções discutidas com a

Agosto de 2022

64

\\SRV2012-DC\Ambisitus\Processos\A075\01-Conteúdo Técnico\PE\06-RECAPE\A075_RELATORIO_BASE\A075-RECAPE_RB-R01.doc

Volume II – Relatório Base
A-REL-01

FARFETCH Portugal Unipessoal, Lda / ICON Sicafi,SA
RECAPE do Loteamento Fuse Valley

projetos, gestão e avaliação ambiental, lda

entidade, o Proponente selecionou a que considerou mais vantajosa para o Projeto,
segundo a peça desenhada que integra o Projeto anexo ao RECAPE.
O desenvolvimento dos Projetos de Paisagismo levou a ajustes de percurso e
configuração dos trilhos pedonais e cicláveis, garantindo o ajustamento necessários às
cotas do terreno e assegurando a possibilidade de acesso de viaturas de manutenção
associadas às infraestruturas de saneamento de acordo com o solicitado pela entidade
gestora. Estes Projetos formalizaram também um conjunto de lagos/bacias de retenção
que embora já previstos não se encontravam ainda implantados em Projeto.
Relativamente à rotunda a norte, que permite o acesso para poente, e alargamento da
EN13, o Projeto foi desenvolvido tendo em atenção o previsto na Declaração de Impacte
Ambiental e posteriormente reiterado pela Comissão de Avaliação na reunião promovida
a 30 de junho. Assim, esta intervenção não prevê a colocação de aterro em área
inundável, estando a infraestrutura assente em pilares. De igual forma, os pilares do
viaduto estarão afastados, pelo menos 5m do leito do rio, minimizando a interferência
com a linha de água. Este afastamento foi cumprido igualmente na travessia pedonal
proposta.

III.4. AVALIAÇÃO

DE

IMPACTES

DAS

ALTERAÇÕES/DESENVOLVIMENTO

DOS

PROJETOS
O desenvolvimento do Projeto de Execução do Loteamento levou à introdução de
alterações

face

ao

previsto

no

Estudo

Prévio,

bem

como

ao

esclarecimento/aprofundamento de algumas questões que se encontravam em aberto
nessa fase. Essas alterações/desenvolvimentos encontram-se elencados no ponto
anterior. Após análise das alterações descritas, conclui-se que as mesmas não
introduzem alterações com significado nos impactes ambientais já identificados e
avaliados no Estudo de Impacte Ambiental.
Posto isto, considerou-se proceder à reanálise apenas das situações que foram
alteradas ou mais detalhadas face ao já estudado, de forma a complementar a avaliação
já efetuada, identificar eventuais novos impactes e aprofundas as análises das situações
que agora possuem maior definição, nomeadamente dos seguintes pontos:
- Supressão da travessia pedonal a sul, por impossibilidade de compatibilizar
cotas acima da cota de cheia – esta alteração não suscita novos impactes com
significado, apenas diminuindo os pontos de acesso à área. De referir que continuarão a
existir 2 pontos de acesso pedonal (a ponte da Sabina reabilitada e a ponte pedonal
proposta mais a norte) para além do acesso viário proposto a norte que também
permitirá a circulação pedonal.
- Ajuste da localização da ponte pedonal prevista na parcela B de modo a
conseguir cotas de encontro mais adequadas – esta alteração induz apenas modificação
nos pontos de encontro da ponte. A memória descritiva do Projeto de Paisagismo que
enquadra a ponte refere que na sua inserção no terreno atendeu à possibilidade de
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minimizar a afetação de elementos arbóreos existentes e a uma melhor integração
paisagística. Não se considera que este ajuste induza a novos impactes para além dos já
identificados no EIA.
- Deslocalização para poente da passagem do coletor de águas residuais em
sifão invertido sob o rio, previsto no limite sul da área – esta alteração também não
suscita novos impactes uma vez que já era esta a solução prevista, sendo agora ajustada
apenas a localização.
- Alteração do percurso das infraestruturas de abastecimento de água que
passam a vir da Rua da Lionesa e fazem a travessia da EN14, por perfuração horizontal.
Este percurso será também utilizado pelas infraestruturas de gás. Esta alteração não foi
considerada no Estudo de Impacte Ambiental pelo que se identificarão e avaliarão de
seguida os impactes previstos.
O fornecimento de água de abastecimento de água ao loteamento a partir das
infraestruturas existentes na rua da Lionesa vai obrigar às seguintes intervenções:
- Remoção do pavimento;
- Escavação de uma vala para assentamento da conduta desde o cruzamento da Rua
da Lionesa com a Rua de Chantre e ao longo desta última até à esquina da Estalagem Via
Norte;
- execução do poço de ataque para a perfuração horizontal sob a EN14 e execução da
mesma e respetivo poço de receção;
- assentamento da conduta sobre saibro ou pó de pedra e colocação de fita
sinalizadora, com uma largura de 20 cm;
- fecho da vala com recurso aos solos escavados desde que possuam características
adequadas;
- reposição do pavimento.
Considera-se que estas ações poderão ter impactes com significado sobre os seguintes
descritores ambientais: qualidade do ar, solos, paisagem, tráfego e acessibilidades,
saúde humana, socioeconomia, ambiente sonoro e resíduos.
Na fase de construção da infraestrutura prevista, considera-se que haverá impactes
ao nível da qualidade do ar resultantes da execução da escavação da vala ao longo de
uma via, o que permanentemente levará à ressuspensão das partículas finas do solo. A
execução dos poços de ataque e receção para a perfuração horizontal também induzirá
este impacte. Esta situação levará à degradação local da qualidade do ar, podendo
afetar os residentes e atividades da envolvente próxima. Apesar de negativo, considerase que este impacte é pouco significativo, pois ocorrerá apenas durante a execução da
obra, sendo, por isso, temporário. A adoção de boas práticas como a limpeza e rega
frequente da área de intervenção minimizarão a ocorrência do impacte. Adicionalmente,
a intervenção afetará cerca de 280m de via sendo relativamente limitada no espaço,
considerando-se que tem baixa magnitude. A rápida execução da intervenção contribuirá
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igualmente para minimizar o impacte. Na fase de exploração não resultarão impactes
desta intervenção sobre a qualidade do ar.
No que respeita ao solo considera-se que a abertura da vala e poços de ataque e
receção necessários para a implementação da infraestrutura poderá levar a impactes
negativos sobre o solo, por um lado, pela sua exposição aos agentes erosivos e, por
outro pelo potencial de contaminação acidental em resultado de algum derrame com
origem nos equipamentos e viaturas da obra. Apesar de negativos, consideram-se estes
impactes pouco significativos, pois poderão ocorrer apenas de forma temporária,
enquanto decorrerem as obras de implantação da infraestrutura, limitando-se à área de
implantação

da

mesma

tendo

por

isso

reduzida

magnitude.

Como

medidas

minimizadoras sugere-se que sejam evitadas intervenções em épocas de grande
pluviosidade, a intervenção ocorra da forma mais rápida possível, promovendo o fecho
da vala à medida que se coloca a conduta. Adicionalmente, deverão ser garantidas as
boas condições de funcionamento dos equipamentos e viaturas utilizadas na intervenção,
situação já prevista no Plano de Gestão Ambiental da obra. Caso se verifique algum
derrame acidental de substâncias poluentes deverá promover-se à rápida remoção dos
solos contaminados, devendo os mesmos ser colocados em recipiente estanque para
posterior encaminhamento para operador de resíduos licenciado. Não se preveem
impactes sobre o solo resultantes da fase de exploração desta infraestrutura.
A execução de qualquer obra exterior tem, por norma, impactes negativos na
paisagem resultantes da desorganização do território associado à existência de
movimentação e terras, presença de máquinas e equipamentos de obra, presença de
vedações e sinalização temporária, etc. Estas alterações contribuem para a degradação
da qualidade visual da paisagem urbana do local, constituindo um impacte
negativo. Dado tratar-se de uma intervenção temporária, numa área limitada que
possui uma bacia visual reduzida afetando apenas os observadores mais próximos,
considera-se este impacte pouco significativo. Como medida minimizadora refere-se
apenas a rápida execução da intervenção e a reposição das condições originais da via,
com limpeza e remoção no final de todos os elementos associados à obra.
Ao nível do tráfego e acessibilidades, a intervenção proposta poderá causar
constrangimentos na circulação na Rua de Chantre, constrangimentos que dependerão
da localização exata da intervenção: quando mais próxima da berma menor a
interferência com a circulação viária. Apesar deste impacte ser negativo, considera-se
que o mesmo é pouco significativo dado resultar de uma intervenção temporária e
limitada a cerca de 280m da rua. Como medida de minimização deste impacte sugerese que seja garantida a sinalização adequada da intervenção e a sua rápida execução.
Adicionalmente, considera-se que o recurso à perfuração horizontal para atravessamento
da EN14 constitui um método que impedirá a afetação dessa via, aspeto que se
considera bastante positivo.
A intervenção proposta poderá ter impactes negativos sobre os determinantes
ambientais da saúde humana, devido principalmente à degradação da qualidade do ar e
emissão de ruído associado às obras. Apesar de negativo, considera-se este impacte
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pouco significativo, dado ser temporário e na envolvente próxima não se identificarem
potenciais recetores sensíveis com exceção da estalagem Via Norte. Assim, como medida
mitigadora sugere-se a execução rápida da intervenção e a adoção das medidas
mitigadoras elencadas para a qualidade do ar e ruido. A exploração desta infraestrutura
não trará impactes sobre
Do ponto de vista da socioeconomia o principal impacte desta intervenção, na fase
de construção, resulta da degradação temporária da qualidade de vida dos residentes
mais próximos e dos utilizadores da via, por degradação da qualidade do ar, do ruído e
dos constrangimentos à circulação bem como potenciais situações de insegurança na
utilização da via. Caso a obra ocorra no período das chuvas, assinala-se ainda a
existência de lama como um constrangimento adicional. Estes constituem um impacte
negativo, que se considera pouco significativo, pois tem um carácter temporário e é
limitado no espaço. Não se identificaram residentes próximos assinalando-se apenas os
clientes da estalagem como potenciais afetados bem como os utilizadores da via e das
atividades envolventes (parque de estacionamento, oficinas, posto de combustível).
Nesta situação considera-se que a rápida execução da obra, a manutenção da humidade
dos solos, no tempo seco, e a limpeza da área, no tempo húmido, poderá contribuir para
a minimização dos impactes. Adicionalmente, a garantia de boas condições de
funcionamento de máquinas e equipamentos contribui também para o controlo das
emissões sonoras associadas. Por fim, a correta sinalização da obra e a existência de
vedações/proteções

contribuem

também

para

minimizar

os

impactes

sobre

as

populações. Para evitar outros constrangimentos resultantes da intervenção, deverá ser
identificada, previamente, a localização de todas as infraestruturas que possam ocorrer
no local, de modo a evitar ou minimizar a sua afetação. Na fase de exploração desta
infraestrutura não são esperados impactes.
A execução desta infraestrutura resultará em impactes negativos sobre o ambiente
sonoro que resultarão principalmente do funcionamento das máquinas e equipamentos
associados à intervenção. Apesar deste ser um impacte negativo, considera-se que o
mesmo é pouco significativo, pois tem um caracter temporário e não existem muitos
recetores sensíveis na envolvente. Assim, deverá ser garantido que as obras decorrerão
apenas no período diurno, utilizando máquinas e equipamentos em boas condições de
funcionamento. Na fase de exploração da infraestrutura não são esperados impactes.
Por fim, a intervenção a efetuar levará à produção de resíduos de construção e
demolição, nomeadamente solos e rochas não contaminados que sobrarão após o fecho
da vala, bem como outros inertes e restos de embalagens de material. Apesar de
negativo não se considera este impacte significativo, pois não se perspetivam
grandes quantidades de resíduos. Todos os resíduos gerados deverão ser encaminhados
para operadores de gestão de resíduos licenciados. Durante a fase de exploração desta
infraestrutura não são esperados novos impactes.

- Implantação do Lote 2 – o estudo prévio propunha 3 edifícios interligados e passa
a ser apenas um edifício com a mesma área de construção (distribuída por um máximo
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de 6 pisos), mas com implantação diferente. Neste lote altera também o número máximo
de caves que passou de 3 para 2. A alteração ao nível das caves prende-se com a cota
de implantação do edifício que passa a ser única (43m), sendo que na versão anterior
dois dos edifícios encontravam-se a uma cota superior (47m) permitindo assim a
existência de mais um piso de cave. Esta alteração do projeto ao incidir numa área sob a
qual já se encontravam previstas caves, não vai induzir novos impactes para além dos
que já foram avaliados no Estudo de Impacte Ambiental.
- Aumento do número de caves do hotel - Este lote previa apenas uma cave,
passando agora a ter duas, sem alteração no polígono de implantação máxima da cave.
Ao nível dos impactes previstos, esta alteração resulta num aumento do volume de terras
sobrantes, considerando-se que não existirão novos impactes podendo apenas aumentar
a importância dos impactes já avaliados no Estudo de Impacte Ambiental. Face ao
balanço de terras apresentado, que considera um maior detalhe dos diferentes projetos,
prevê-se um aumento de cerca de 6% do volume e terras sobrantes. Considera-se que
este aumento é pouco significativo, pelo que não se altera a classificação dos impactes
estudados no EIA relacionados com estas ações.
- Desvio da linha de alta tensão- o terreno é atravessado por uma linha de alta
tensão. Neste contexto, os Proponentes encetaram reuniões com a entidade gestora (ERedes) e equipa projetista de modo a encontrarem uma solução de desvio da linha, pois
consideram não ser desejável a sua existência na localização atual. Perante as soluções
discutidas, o Promotor propôs a que considerou mais vantajosa para o Projeto, segundo
a peça desenhada que integra o Projeto de Eletricidade anexo ao RECAPE, cujo extrato se
apresenta de seguida. Assim, prevê-se o desmantelamento da linha que atravessa o
Loteamento e respetivos apoios (ambos fora da área de intervenção) e realização de um
novo percurso da linha através da reformulação de um apoio existente a sudeste da área
de intervenção (junto à UNICER e a nascente da EN14) e a implantação de três novos
apoios, um deles no limite sul do Lote 1, outro a poente da área do loteamento, junto à
Rua da Cacheira, e um terceiro num ponto de interseção com a linha existente, que
depois manterá o seu percurso. Este trajeto alternativo não se sobrepõe a nenhuma
edificação existente passando apenas por áreas de ocupação natural, agrícola e florestal.
O Projeto de Execução do desvio da linha será desenvolvido pela entidade gestora,
não se conhecendo, de momento, os métodos construtivos nem as ações envolvidas nas
intervenções a realizar.
O desenvolvimento dos Projetos de Paisagismo levou a ajustes de percurso e
configuração dos trilhos pedonais e cicláveis, garantindo o ajustamento necessários às
cotas do terreno e assegurando a possibilidade de acesso de viaturas de manutenção
associadas às infraestruturas de saneamento de acordo com o solicitado pela entidade
gestora. Estes Projetos formalizaram também um conjunto de lagos/bacias de retenção
que embora já previstos não se encontravam ainda implantados em Projeto pelo que se
desenvolve agora a análise da sua execução.
No seu conjunto, e dentro das áreas de cedência, o Projeto prevê um total de 6
lagos/bacias de retenção que foram modelados no terreno, no âmbito do paisagismo de
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forma a contribuírem para a sustentabilidade ambiental deste espaço. A sua execução
será efetuada na fase de construção e estará associada à modelação prevista para a
implantação dos trilhos e caminhos pedonais. Considera-se que os impactes associados à
construção destes lagos/bacias de retenção em nada diferem dos já avaliados no EIA
relativamente às ações de movimentação de terras previstas para a execução de todo o
projeto incluindo as áreas verdes de utilização coletiva. Na fase de exploração,
considera-se que a existência destas estruturas possuirá impactes que não foram ainda
detalhados e que se passam agora a enunciar.
Ao nível dos recursos hídrico superficiais, a existência destas estruturas traz vários
impactes positivos a considerar. Na área de cedência da parcela A, o lago proposto
integrará o sistema de reutilização de águas pluviais constituindo, juntamente com mais
dois lagos existentes na área do lote, reservatórios de água para reutilização (água de
rega e lavagens). Assim, a sua existência contribuirá para a utilização mais eficiente dos
recursos hídricos, considerando-se este um impacte positivo, direto que se considera
significativo.
Adicionalmente, e juntamente com os restantes lagos/bacias de retenção previstas,
haverá acumulação da água das chuvas, impedindo a sua afluência imediata ao rio, o
que retarda o efeito das cheias numa área naturalmente afetada por este fenómeno.
Assim, estes lagos contribuem para atenuar os caudais afluentes ao rio atribuindo a este
território um maior controlo dos efeitos das cheias. Considera-se que este é um impacte
positivo, direto, que se considera significativo.
Ao nível da qualidade da água, e atendendo que para estas bacias terão vegetação
associada, considera-se que as mesmas contribuirão para a depuração e filtragem da
água recolhida, melhorando a sua qualidade quer para outros usos, quer para a descarga
no rio, evitando a afluência de partículas finas, microplásticos, etc. Os impactes serão
assim positivos, diretos e significativos.
Do ponto de vista paisagístico, a existência de pontos de água constitui igualmente
uma mais-valia, contribuindo para a diversidade e qualidade visual, considerandose por isso, os seus impactes positivos, diretos e significativos.
Ao nível dos sistemas ecológicos, a existências de lagos e pequenas charcas
contribui para a diversificação dos habitats propiciando ambientes importantes para
certas espécies como anfíbios, aves e pequenos mamíferos. Assim também no que diz
respeito a este descritor a existência de lagos e charcas constitui um impacte positivo,
direto, que se considera significativo por promover a diversidade de habitats e
consequentemente a biodiversidade.

Agosto de 2022

70

\\SRV2012-DC\Ambisitus\Processos\A075\01-Conteúdo Técnico\PE\06-RECAPE\A075_RELATORIO_BASE\A075-RECAPE_RB-R01.doc

Volume II – Relatório Base
A-REL-01

FARFETCH Portugal Unipessoal, Lda / ICON Sicafi,SA
RECAPE do Loteamento Fuse Valley

projetos, gestão e avaliação ambiental, lda

Fonte:PROAP. Projeto de Paisagismo. Loteamento Fuse Valley. Obras de Urbanização
Figura III.22 – Pormenor construtivo da bacia de retenção
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Relativamente à rotunda a norte, que permite o acesso para poente, e alargamento da
EN13, o Projeto foi desenvolvido tendo em atenção o previsto na Declaração de Impacte
Ambiental e posteriormente reiterado pela Comissão de Avaliação na reunião promovida
a 30 de junho. Assim, a solução de alargamento da N13, a criação da rotunda e o
viaduto sobre o rio Leça estão previstos sem execução de aterro em área inundável ou
ameaçada por cheias. Há novos aterros, naturalmente, mas fora das áreas indicadas.
Quando tal não foi possível, por exemplo na zona da nova rotunda, optou-se pela sua
integração parcialmente em viaduto.
Já o viaduto tem os pilares afastados do leito cerca de 8.80 metros na margem direita
e 5.70 metros da margem esquerda (limitados pela ciclovia existente), não sendo
possível atingir os 10 metros indicados como afastamento ideal mas bem confortáveis
face aos 5 metros de afastamento mínimo. Este afastamento foi cumprido igualmente na
travessia pedonal proposta.
De referir que a intervenção nesta área, associada às infraestruturas viárias, já foi
alvo de avaliação de impacte em fase anterior do procedimento. Face à opção adotada de
implantação da rotunda parcialmente em pilares e afastamento dos pilares do viaduto
pelo menos 5 m do leito do rio, consideram-se que não são gerados novos impactes para
além dos já analisados, considerando-se ainda que a opção pela implantação em pilares
constitui uma solução mais adequada face às características locais, nomeadamente ao
nível do risco de cheia, não agravando a situação.
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Fonte: VHM. Loteamento Fuse Valley. Instalações e equipamentos elétricos. Rede de Alta Tensão. Desvio da Linha
Figura III.23 – Traçado proposto para desvio da linha de Alta tensão
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IV. CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM A DIA
De acordo com o Documento Orientador “Normas Técnicas para a elaboração de
Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de
Execução” a demonstração do cumprimento da DIA deve reportar-se à totalidade dos
termos e condicionantes nela estabelecidos, devendo ser evidenciado, para cada um, a
forma como foi concretizado esse cumprimento.
Assim apresenta-se, de seguida, a conformidade com os instrumentos de gestão
territorial em vigor e a conformidade do Projeto com cada um dos termos da DIA e a
forma como os mesmos foram considerados.

IV.1. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO
TERRITORIAL EM VIGOR – PDM DE MATOSINHOS
IV.1.1.

Antecedentes

Relativamente a este ponto, considera-se relevante proceder a uma descrição mais
detalhada dos antecedentes do projeto em análise, nomeadamente no que respeita ao
compromisso urbanístico que sustenta os parâmetros de edificabilidade propostos no
projeto.
Em 3 de abril de 2019, o Município de Matosinhos aprovou um Pedido de Informação
Prévia (PIP) para imóvel formado por duas descrições prediais, com dois proprietários
diferentes, com uma área total de 155 819,72 m2, que obteve parecer favorável. Este PIP
tinha como objeto um conjunto imobiliário (conjunto de edifícios) a implantar na unidade
predial

formada

pelos

dois

prédios,

e

apresentando

os

seguintes

parâmetros

urbanísticos:
- área bruta de construção acima da cota de soleira: 139 997 m 2 (muito embora o
PDM à data permitisse uma edificabilidade máxima de 155 819,72 m2);
- área de implantação: 32 247m2;
- Cércea máxima acima da cota de soleira: 41 metros, sendo as médias das cérceas
de 17 metros, oscilando entre edifícios com 5 metros e 41 metros de altura.
- Estacionamento mínimo exigido em cave: 1 868 lugares.
- Índice de impermeabilização: este índice, no PIP, não levou em consideração a área
relativa a acessibilidades por se entender que ainda seriam definidas no futuro, pelo que
o índice apurado foi de 20,71%.
A 22 de agosto de 2019 entrou em vigor o novo PDM de Matosinhos, o qual alterou os
parâmetros urbanísticos admitidos na área em causa. No entanto, o próprio PDM
considera o PIP aprovado como um compromisso urbanístico, apresentando-o na
respetiva carta de compromissos urbanísticos.
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A 3 de abril de 2020 foi apresentado um pedido de licenciamento de obras de
edificação (processo n.º 01805/20GU), com a apresentação do respetivo projeto de
arquitetura, o qual respeita o PIP aprovado.
Em simultâneo, os requerentes concluíram pela necessidade de alterar o projeto inicial
tendo em conta:
- A necessidade de promoção separada do conjunto de edifícios a implantar no prédio
de cada um dos requerentes;
- O desenvolvimento das obras de urbanização de forma conjunta;
- A necessidade de concretização (execução) faseada dos edifícios, tendo em conta a
área de construção a edificar.
No seguimento das reuniões tidas com os requerentes, a CM de Matosinhos entendeu
que a solução que melhor correspondia quer aos interesses dos requerentes, quer ao
interesse público, designadamente com uma solução de conjunto que assegurasse a
coerência do projeto, a integração imediata no domínio público das áreas em que o
Município está interessado, o aproveitamento e fruição pública das margens do rio Leça e
a realização das obras de urbanização necessárias, era a apresentação de uma operação
de loteamento.
O projeto de loteamento utiliza os parâmetros urbanísticos estabelecidos pelo PIP
aprovado, os quais, nos termos do PDM em vigor à época, foram calculados sobre a área
de intervenção.
Entretanto está a decorrer um procedimento para alteração do PDM de Matosinhos
que abrange a área objeto de intervenção prevendo-se a sua suspensão consequente
nessa área e a aplicação de medidas preventivas compatíveis com os parâmetros
urbanísticos utilizados nesta operação de loteamento.
IV.1.2.

Uso programado pelo Plano Diretor Municipal de Matosinhos

Sem prejuízo de cumprir com as medidas preventivas em adoção, o Plano Diretor
Municipal de Matosinhos em vigor corresponde à 1ª revisão, aprovada pela
Assembleia Municipal de Matosinhos em 21 de março de 2019 e publicada através do
Aviso n.º 13198/2019, de 21 de agosto, no Diário da República, Série II, de 21 de agosto
de 2019, da versão publicada por despacho do Ministro do Planeamento e Administração
do Território no Diário da República n.º 203, Série II, de 3 de setembro de 1992.
O PDM em vigor foi aprovado ao abrigo do atual Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29 de março), já em acordo com o
estabelecido na Lei de Bases da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e
do Urbanismo, designadamente no que respeita à transposição dos conteúdos dos planos
especiais para o PDM e à classificação do solo.
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IV.1.3.

Disposições decorrentes do Plano Diretor Municipal de Matosinhos

As plantas que constituem o PDM em vigor, Planta de Ordenamento e Planta de
Condicionantes, encontram-se desdobradas em diversas peças, das quais se apresentam
os respetivos extratos, tendo como base os elementos disponibilizados no site da Câmara
Municipal de Matosinhos, com exceção da Reserva Ecológica Nacional, a qual teve por
base os elementos disponibilizados no site da Comissão Nacional do Território:
•

Planta de ordenamento – classificação e qualificação do solo;

•

Planta de ordenamento – programação;

•

Planta de ordenamento – salvaguarda ambiental e riscos;

•

Planta de ordenamento – salvaguarda da orla costeira e floresta;

•

Planta de ordenamento – salvaguarda patrimonial;

•

Planta de condicionantes;

•

Planta de condicionantes – perigosidade de incêndio e áreas ardidas;

•

Reserva Ecológica Nacional (publicada através do Aviso n.º 17896/2020, de 4
de novembro);

•

Planta de compromissos.

A análise ao regime de uso do solo decorrente do PDM em vigor tem como objeto a
totalidade da parcela em causa.
IV.1.3.1. Classificação e qualificação do solo
Sem prejuízo das alterações que possam decorrer da entrada em vigor das medidas
preventivas acima referidas e mais detalhadas infra, o PDM de Matosinhos integra a área
em causa, na componente afeta a lotes, em solo urbano, na categoria de Espaços de
Atividades Económicas, subcategoria Áreas de atividades económicas. A restante área da
parcela integra-se em solo rústico, nas categorias de Espaços Agrícolas, Espaços
Florestais e Espaços Naturais e Paisagísticos.
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Figura IV.1 – Extrato da Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo

As disposições do Plano para estas áreas são as constantes dos artigos do
regulamento que a seguir se transcrevem:
«CAPÍTULO II - Solo rústico
SECÇÃO I - Disposições gerais
(…)
Artigo 15.º - Condições ambientais
Em solo rústico, qualquer utilização deve observar as seguintes condições:
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a) A alteração do relevo natural do solo, a destruição do coberto vegetal ou a sua
compactação só são permitidas na extensão estritamente necessária às atividades
permitidas;
b) O respeito pela drenagem natural do terreno e a inexistência de encharcamento ou
erosão do solo;
c) Nas galerias ripícolas apenas é permitida a plantação de vegetação folhosa
adaptada às margens das linhas de água;
d) Na execução de caminhos de acesso, devem ser respeitadas as seguintes
condições:
i) O traçado deve adaptar-se à topografia do terreno, não implicando operações
de aterro ou escavação de dimensão relevante;
ii) A largura máxima da plataforma não deve exceder 3,5 metros;
iii) Excetuam-se da alínea anterior a abertura ou o reperfilamento de vias de
atravessamento do solo rústico, que vierem a ser realizadas pela Administração
Pública.
(…)
SECÇÃO II - Espaços agrícolas
Artigo 17.º - Identificação
1 — Os espaços agrícolas, delimitados na Planta de Ordenamento — I, correspondem aos
espaços com vocação dominante para a atividade agrícola ou pecuária, e integram as
áreas florestadas com uso silvícola e agrícola alternado, sendo o seu uso dominante
aquele que decorre das potencialidades e das limitações para o desenvolvimento das
atividades agrícolas e pecuárias, com base no aproveitamento do solo e dos demais
recursos e das condições biofísicas que garantem a sua fertilidade.
2 — A delimitação dos espaços agrícolas inclui as áreas integradas na RAN, constituindo
os solos com maior aptidão para a atividade agrícola que importa salvaguardar.
Artigo 18.º - Regime
1 — Os espaços agrícolas destinam-se predominantemente às atividades agrícolas,
agropecuárias e, pontualmente, silvícolas, devendo a sua utilização promover a
compatibilização entre aquelas atividades com outras funções que o solo, em articulação
com o ciclo hidrológico terrestre e o clima, desempenha no suporte aos processos
biofísicos vitais para a conservação da natureza e da biodiversidade.
2 — Os espaços agrícolas podem, complementarmente, acolher outras atividades
potenciadoras do aproveitamento dos recursos naturais em presença, tendo em vista a
sua renovação e diversificação social, económica e funcional, sendo necessariamente
ponderados os seus efeitos ao nível da redução das potencialidades agrícolas do solo.
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3 — As ações a realizar nos terrenos ocupados com floresta, matos e pastagens ou
outras formações vegetais espontâneas, segundo os critérios definidos no Inventário
Florestal Nacional, devem cumprir, as normas de intervenção e as espécies florestais a
privilegiar definidas no Programa Regional de Ordenamento Florestal Entre Douro e
Minho (PROF EDM).
(…)
SECÇÃO III - Espaços florestais
Artigo 19.º - Identificação
1 — O uso dominante dos espaços florestais é o que decorre das potencialidades para o
desenvolvimento florestal, com base no mais adequado aproveitamento do solo vivo e
dos demais recursos e das condições biofísicas que garantem a sua fertilidade.
2 — Os espaços florestais podem, complementarmente, acolher outras atividades, desde
que salvaguardadas as funções que o solo vivo, em articulação com o ciclo hidrológico
terrestre e o clima, desempenha no suporte a processos biofísicos vitais para o
desenvolvimento de atividades humanas e para a conservação da natureza e da
biodiversidade.
Artigo 20.º - Regime
1 — Nos espaços florestais as ações a realizar devem cumprir as normas de intervenção
e as espécies florestais a privilegiar definidas no Programa Regional de Ordenamento
Florestal Entre Douro e Minho (PROF EDM).
2 — Sem prejuízo da legislação aplicável, dos condicionalismos à edificação no âmbito do
Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e do estabelecido no Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio (PMDFCI), os espaços florestais regem se pelo disposto nos números 4 a 8, do artigo 18.º, do presente regulamento.
SECÇÃO IV - Espaços naturais e paisagísticos
Artigo 21.º - Identificação
Os espaços naturais e paisagísticos correspondem às áreas destinadas à conservação e
proteção das zonas húmidas, englobando as áreas naturais descobertas ou com
vegetação esparsa incluindo praias, dunas ou afloramentos rochosos, que integram a
estrutura ecológica fundamental.
Artigo 22.º - Regime
1 — Aos espaços naturais, aplica -se o disposto nos números seguintes, sem prejuízo do
regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional e demais regimes específicos aplicáveis.
2 — Nos espaços naturais e paisagísticos, são apenas admitidas intervenções que
produzam o menor impacto no território e que cumpram os seguintes objetivos:
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a) A preservação dos diferentes níveis e componentes naturais da biodiversidade,
como a variedade, a distribuição e a estrutura das populações animais e vegetais, com
especial ênfase nas plantas e animais autóctones;
b) A valorização do património cultural, a salvaguardar a qualidade da paisagem, a
garantir o equilíbrio das atuais formas de uso do solo e a atender ao meio ambiente
envolvente;
c) A valorização do material genético presente, das espécies e populações, das
comunidades e ecossistemas, das estruturas e eventuais valores geológicos e do
carácter da paisagem.
3 — Nos espaços naturais e paisagísticos são permitidas as seguintes intervenções:
a) Construção de acessos pedonais não consolidados, trilhos pedonais interpretativos
e zonas de estadia não consolidadas;
b) Construção de estruturas de caráter amovível e painéis informativos de apoio à
utilização destas áreas que promovam a divulgação e sensibilização dos visitantes, e
que potenciem a fruição pública.
c) Intervenções de requalificação paisagística que visem a sua valorização e eventual
fruição pública, tendo em consideração as características e condicionantes de cada
local.
CAPÍTULO III - Solo urbano
SECÇÃO I - Disposições gerais
(…)
SUBSECÇÃO III - Áreas para espaços verdes e de utilização coletiva,
infraestruturas e equipamentos
(…)
Artigo 30.º - Espaços verdes e de utilização coletiva
Os espaços verdes e de utilização coletiva que servem a operação urbanística devem
sempre:
a) Garantir níveis adequados de desafogo e conforto para a estadia e todos os modos
de circulação;
b) Assumir sempre uma forma e uma função, sendo que os espaços que constituam
simples sobras entre edifícios devem ser privados.
c) As parcelas destinadas a espaços verdes de utilização coletiva devem constituir
uma parcela única contínua, de pelo menos dois terços da área total correspondente,
com área superior a 250 m2, declive inferior a 45 % e que permita a inscrição de um
círculo com 5 metros de raio.
Artigo 31.º - Infraestruturas viárias
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1 — As operações urbanísticas que envolvam obras de urbanização devem ter em
conta a rede rodoviária de gestão municipal, existente ou prevista na Planta de
Ordenamento — I e a ponderação das necessidades da envolvente urbana.
2 — No reperfilamento ou na criação de novos arruamentos deve ser prevista a
largura necessária para a distribuição do espaço viário pelos diversos modos de
circulação, tendo como orientação os perfis -tipo constantes do anexo III, do presente
regulamento, segundo a hierarquia funcional de modos combinados, representada na
Planta de Ordenamento — II:
a) Prioritária para todos os modos — Transporte Individual (TI), Transporte Público
(TP) e Modos Ativos (MA — rede pedonal e rede ciclável);
b) Prioritária para Transporte Individual (TI);
c) Prioritária para Modos Ativos (MA);
d) Prioritária para Transporte Individual e Transporte Público (TI &TP);
e) Prioritária para Transporte individual e Modos Ativos (TI & MA);
f) Prioritária para Transporte Público e Modos Ativos (TP & MA);
g) Exclusiva para Modos Ativos (MA);
h) Não prioritária — sem qualquer associação a um grau de hierarquia superior.
3 — Quando a infraestrutura viária não estiver identificada na Planta de Ordenamento
— II, o seu dimensionamento deve ter como referência o perfil -tipo Prioritário para
Modos Ativos (MA).
4 — Na impossibilidade de aplicação destas medidas, motivada pela largura
insuficiente do arruamento, a prioridade deve ser dada ao peão, com a implementação
de zonas de partilha do espaço rodoviário entre todos os modos de circulação.
5 — A alocação de espaço para a circulação da bicicleta deve ter como referência as
características

e

o

dimensionamento

constantes

do

anexo

IV,

do

presente

regulamento, seguindo, como orientação, as tipologias da infraestrutura ciclável
identificadas na Planta de Ordenamento — II:
a) Zona de coexistência (partilha do espaço rodoviário entre todos os modos);
b) Faixa Ciclável Unidirecional;
c) Partilhada com automóvel;
d) Passeio (partilhada com peões);
e) Pista Ciclável Exclusiva Bidirecional;
f) Pista Ciclável Exclusiva Unidirecional.
Artigo 32.º - Estacionamento automóvel
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(…)
4 — Nas obras de construção e de ampliação, destinadas a outros usos, é exigido o
cumprimento dentro do respetivo lote ou parcela, do estacionamento privado suficiente
para responder às suas próprias necessidades, no mínimo de:
a) 1 lugar/100 m2 a.c.x., nas construções destinadas a comércio com a.c. > 2500 m2;
b) 1 lugar/150 m2 a.c.x., nas restantes construções.
5 — Além deste estacionamento, qualquer operação de loteamento ou operação
urbanística com impacte relevante, nos termos de regulamento municipal, deve criar um
número de lugares de estacionamento para utilização pública, no mínimo de:
a) 1 lugar/300 m2 a.c.x., no caso de se destinar a habitação ou indústria;
b) 1 lugar/150 m2 a.c.x., no caso de se destinar a outros usos.
6 — Excecionam -se dos números anteriores os casos em que:
a) Da configuração do lote ou parcela, ou da sua relação com o espaço público, se
verifique ser inequivocamente impossível ou inconveniente a criação de estacionamento;
b) Os empreendimentos turísticos que devem prever o estacionamento mínimo para
responder às suas próprias necessidades.

Artigo 33.º - Estacionamento de bicicletas
1 — Os parâmetros de estacionamento de bicicletas são estabelecidos em função das
zonas previstas na Planta de Ordenamento — II.
2 - Nas operações urbanísticas destinadas a serviços, comércio, ou equipamento de
utilização coletiva, devem ser criados lugares de estacionamento para bicicletas, por cada
100 m2 a.c.x., de acordo com os valores mínimos constantes da tabela seguinte:

SECÇÃO IV - Espaços de atividades económicas
Artigo 40.º - Identificação
1 — Integram -se nesta categoria as áreas previstas na Planta de Ordenamento — I que,
na proximidade dos nós de acesso à rede viária nacional e das grandes infraestruturas de
mercadorias e transporte, oferecem condições para o desenvolvimento de polos de
atividade económica, com especiais necessidades de afetação e organização do espaço
urbano.
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2 — Os espaços de atividades económicas englobam as seguintes subcategorias:
a) Áreas de atividades económicas;
(…)
Artigo 41.º - Disposições comuns
1 — As áreas de manobras e acessos de veículos, necessários às atividades, devem estar
contidas dentro da parcela ou lote a que respeitam, salvo por motivos técnicos que
comprovem a sua impossibilidade.
2 — As atividades económicas existentes que necessitem de obras de ampliação, para
cumprimento de normas legais e regulamentares sobrevenientes, para redução de riscos
ambientais ou tecnológicos ou para melhoria das condições de segurança e salubridade,
podem ultrapassar os índices urbanísticos estabelecidos pelo presente plano.
3 — Sem prejuízo do definido no n.º 2, do artigo 44.º, em edifícios de habitação
existentes à data de publicação do PDMM admitem-se:
a) Obras de alteração.
b) Em edifícios de 1 piso, obras de ampliação, até 7 metros de altura máxima da
fachada, de acordo com o n.º 1, do artigo 24.º, mantendo a implantação, exceto se
em cumprimento do disposto no artigo 26.º
SUBSECÇÃO I - Áreas de atividades económicas
Artigo 42.º - Identificação e utilizações
1 — Estas áreas destinam -se à localização de atividades económicas potenciadoras de
criação de emprego e visam a competitividade territorial do concelho de Matosinhos nas
suas diversas escalas.
2 — Nestas áreas não é permitida a habitação, salvo a de apoio direto às atividades
económicas, desde que não se constitua como utilização e parcela autónoma.
3 — Excetuam-se do número anterior, as operações urbanísticas com área de
intervenção superior a 10 hectares, sendo neste caso admissível a habitação até 10 % da
área de construção acima do solo, da operação urbanística.
4 — Nestas áreas não são admitidas as atividades de logística das tipologias de 1 a 5,
constantes do anexo V, ao presente regulamento.
5 — Excetuam-se do número anterior, as atividades de tipologia 2 que envolvam
apenas serviços administrativos e não comportem consolidação/desconsolidação de carga
e armazenagem de produtos.
(…)
Artigo 43.º - Edificabilidade do solo
São aplicáveis os seguintes índices máximos:
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a) Índice de impermeabilização do solo: 0,7;
b) Índice de utilização acima do solo: 1,0.

IV.1.3.2. Programação do Solo

Figura IV.2 – Extrato da Planta de Ordenamento – Programação do Solo

A área em questão integra-se na UOPG2, transcrevendo-se de seguida as disposições
do Regulamento relativas à programação:
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«SECÇÃO II - Unidades e subunidades operativas de planeamento e gestão
Artigo 80.º - Unidades operativas de planeamento e gestão
1 — As Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), identificadas na Planta de
Ordenamento I e II, abrangem no seu conjunto todo o território do município,
correspondendo a seis unidades territoriais de referência para efeitos de programação da
execução do plano e gestão municipal.
2 — As UOPG organizam espacialmente a programação da execução, através dos
respetivos Projetos Territoriais, constantes da Planta de Ordenamento — II, que
promovem os objetivos estratégicos constantes do anexo I, ao presente regulamento.»

«Objetivos da UOPG2:
Projeto territorial Parque do Vale do Leça:
•

Promover a qualificação e a defesa do espaço rural;

•

Recuperar e valorizar o vale do Leça;

•

Promover os espaços verdes de utilização coletiva:

•

Ordenar a estrutura de circulação rural, promovendo a melhoria funcional da
atividade agrícola, os percursos patrimoniais e a ligação entre centralidades;

•

Promover a sustentabilidade dos recursos hídricos;

•

Reforçar e capitalizar o potencial turístico e o património histórico-cultural;

•

Assegurar a continuidade urbano-rural.

Projeto territorial O Disperso mais perto:
•

Promover os espaços verdes de utilização coletiva;

•

Promover a fixação de atividades económicas em complemento da habitação;

•

Reordenar e requalificar a atividade económica;

•

Assegurar a continuidade urbano-rural;

•

Promover a qualidade das novas intervenções;

•

Rentabilizar,

projetar,

capacitar

as

redes

de

equipamentos

coletivos

e

infraestruturas;
•

Reabilitar o espaço urbano;

•

Promover a acessibilidade a todos os locais e a mobilidade sustentável;

•

Melhorar as condições de acessibilidade;
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•

Reequilibrar as oportunidades de deslocação por todos os modos.»

IV.1.3.3. Salvaguarda Ambiental e Riscos
Relativamente às salvaguardas, que em acordo com o disposto no n.º 1 do Artigo 51º
do regulamento do plano, prevalecem sobre as disposições relativas à classificação e
qualificação do solo, a área em causa integra, parcialmente, a Estrutura Ecológica
Municipal.

Figura IV.3 – Extrato da Planta de Ordenamento – Salvaguarda Ambiental e Riscos
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As disposições relativas à estrutura ecológica municipal integram a Secção I do
Capítulo IV – Salvaguardas:
«Artigo 52.º - Identificação
1 — A estrutura ecológica municipal (EEM) integra um conjunto de áreas que, em virtude
das suas características biofísicas, culturais ou paisagísticas, da sua continuidade
ecológica e do seu ordenamento, lhe confere a função principal de contribuir para o
equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental e paisagística
dos espaços rústicos e urbanos.
2 — A EEM é composta por 2 níveis:
a) Estrutura ecológica fundamental, que representa o conjunto de solos cuja
conservação é essencial para a preservação das condições ambientais e é composta
pelas áreas incluídas na REN consideradas fundamentais para a conservação da
natureza e proteção da biodiversidade, designadamente:
i) Áreas de proteção do litoral;
ii) Áreas relevantes para a sustentabilidade de ciclo hidrológico terrestre, com
exceção da tipologia áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos;
iii) Áreas de prevenção de riscos naturais, com exceção da tipologia áreas de
elevado risco de erosão hídrica do solo.
b) Estrutura ecológica complementar, que representa o conjunto de solos que vão
permitir a conectividade entre as áreas pertencentes à estrutura fundamental e que
funcionam como corredores ecológicos, incluindo fundamentalmente os solos afetos às
restantes tipologias da REN — áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos e
as áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo — e ainda pelos solos integrados
na RAN.
Artigo 53.º - Regime
Os condicionamentos ao uso e à transformação do solo a exigir para as áreas incluídas
na EEM decorrem da disciplina estabelecida no presente regulamento para as categorias
de espaços e outras componentes espaciais que a integram, articulada com os regimes
legais aplicáveis às mesmas áreas.»

No que respeita ao zonamento acústico, a área integra zona não classificada.
Relativamente à salvaguarda florestal, a área integra a sub-região homogénea Grande
Porto do Programa Regional de Ordenamento Florestal Entre Douro e Minho, assim como
o corredor ecológico da bacia hidrográfica do Leça, não se aplicando, todavia, o programa
uma vez que os lotes integram exclusivamente solo urbano.
Não existem na área salvaguardas ao património arquitetónico, com exceção de uma
pequena área ainda afeta à salvaguarda de núcleos e lugares correspondente a um
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núcleo linear na margem oposta do Leça, a qual não abrange, todavia, os lotes
propostos.

IV.1.3.4.

Compatibilidade com as disposições do PDM

O uso previsto para a área, serviços e comércio, está totalmente compatível com o
disposto no artigo 42º que permite “atividades económicas potenciadoras da criação e
emprego”.
Relativamente ao cumprimento dos parâmetros urbanísticos e sem prejuízo de o
projeto de loteamento cumprir com o normativo previsto em sede do procedimento de
alteração e suspensão de que o PDM em vigor está a ser objeto relativamente à área em
causa, é de referir que o presente projeto corresponde a uma alteração de um projeto
submetido a licenciamento na sequência de um compromisso urbanístico decorrente do
anterior PDM, não existe existindo agravamento de desconformidades face ao PDM ainda
em vigor.
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Figura IV.4 – Extrato da Planta de Compromissos Urbanísticos

Quadro IV.1 - Quadro de comparação dos parâmetros urbanísticos do projeto aprovado com o
projeto em análise
Compromisso
urbanístico

Projeto em
análise

155.819,58

155.819,58

139.997

139.997

Área de cedência para espaços verdes de utilização coletiva (m )

__

47.979,34

Área de cedência para equipamentos (m )

__

21.709,11

1868

4600

Parâmetro
Área do terreno (m2)
Área de construção acima da cota de soleira (m )
2

2

2

Estacionamento privado e público (n.º lugares)
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De acordo com a subalínea ii) da alínea d) do artigo 15º do Regulamento do PDM em
vigor, relativa às disposições gerais em solo rústico, a largura máxima da plataforma de
vias de acesso em solo rústico é de 3,5 metros. Muito embora o projeto proponha uma
via de acesso em solo rústico com 6 m de plataforma, esta inconformidade resulta do
cumprimento do Regulamento Segurança Contra Incêndios em Edifícios que determina
uma largura mínima de 6m.
IV.1.4.

Suspensão Parcial do PDM e estabelecimento de Medidas Preventivas

Recentemente, após a reanálise do Processo, e de acordo com a informação
disponibilizada pela Câmara Municipal de Matosinhos1, esta decidiu avançar com uma
suspensão parcial do PDM na área coincidente com a área de intervenção do
Projeto, propondo que nessa área sejam aplicados os parâmetros urbanísticos e as
condições do processo de licenciamento do Loteamento em curso, que foi objeto de
avaliação de impacte ambiental, nomeadamente a área bruta de construção acima do
solo, a área de implantação, a área de impermeabilização do solo e as cedências
destinadas a áreas verdes de utilização coletiva.
A suspensão proposta incidirá na área territorial do Projeto, tem um prazo de 24
meses a contar da publicação da suspensão, e suspenderá as seguintes normas do
Regulamento: n. º1 do artigo 1.ºe todas as normas do Titulo III – Uso do solo.
A suspensão é acompanhada por um conjunto de Medidas Preventivas que se
apresentam no ponto seguinte:
“Artigo 1.º - Objetivo
As medidas preventivas visam o acolhimento do Parque Empresarial – Fuse Valley /
Tech Campus, requerido por ICON SICAFI, S.A., já objeto de declaração de impacte
ambiental favorável e cujo procedimento de controlo prévio corre termos no Município
sob o nº 4852/21GU.
Artigo 2.º - Âmbito territorial
A área sujeita a medidas preventivas corresponde à área objeto de suspensão do PDM
delimitada nas plantas em anexo.
Artigo 3.º - Âmbito material
Na área a que se refere o artigo anterior são apenas autorizadas as ações necessárias
à concretização do empreendimento mencionado no artigo 1.º.
Artigo 4.º - Entrada em vigor e âmbito temporal
O prazo de vigência das medidas preventivas é de 24 (vinte e quatro) meses, contado
a partir da data da sua publicação em Diário da República.”
Por fim, com a deliberação da suspensão do PDM é deliberado o início do
procedimento da 2ª alteração ao PDM, com vista a dar acolhimento ao Projeto.
1

1ª Suspensão Parcial do PDM de 2019. Medidas Preventivas. Relatório.
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Em anexo à deliberação constam os extratos das plantas do PDM que identificam a
área do Projeto e sobre a qual se aplica a suspensão e que são, respetivamente:
•

Planta de Ordenamento (2A-I) - Classificação e Qualificação do Solo;

•

Planta de Ordenamento (2A-II) – Programação do Solo;

•

Planta de Ordenamento (2A-III) – Salvaguarda Ambiental e de Riscos;

•

Planta de Ordenamento (2A-IV) – Programação do Solo;

•

Planta de Ordenamento (2A-V) – Salvaguarda Patrimonial;

•

Planta de Condicionantes (3A-I);

•

Planta de Condicionantes (3A-II) – Carta de perigosidade de incêndio e Áreas
Percorridas por Incêndios;

•

IV.1.5.

Carta da Reserva Ecológica Nacional.

Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Público

No ponto seguinte elencam-se as servidões administrativas e restrições de utilidade
pública identificadas para o local.
Da análise dos extratos da Planta de Condicionantes do PDM de Matosinhos, assim
como da REN de Matosinhos, apresentados de seguida, verifica-se que na área em
análise se encontram as seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade
pública:
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Figura IV.5 – Extrato da Planta de Condicionantes
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Figura IV.6 – Extrato da Planta da REN

IV.1.5.1.

Domínio Hídrico

• Leitos e linhas de água e respetiva margem (10 metros do limite do leito)
A Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22
de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho, e pela Lei n.º 31/2016, de
23 de agosto, estabelece as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das
águas. A Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, estabelece a titularidade dos recursos
hídricos. O Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, define o regime de utilização dos
recursos hídricos.
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As servidões sobre parcelas privadas de leitos e margens de águas públicas são as
seguintes:
•

Todas as parcelas privadas de leitos ou margens públicas estão sujeitas a uma
servidão de uso público no interesse geral de acesso às águas e da passagem ao
longo das águas, da pesca, da navegação ou flutuação, quando se trate de águas
navegáveis e flutuáveis e ainda da fiscalização e policiamento das águas pelas
autoridades competentes.

•

Nas parcelas privadas de leitos ou margens públicas, bem como no respetivo
subsolo e no espaço aéreo correspondente, não é permitida a execução de
quaisquer obras, permanentes ou temporárias, sem autorização da entidade
competente.

•

Os proprietários de parcelas privadas de leitos ou margens públicas estão sujeitos
a todas as obrigações que a lei estabelece no que respeita à execução de obras
hidráulicas,

nomeadamente

de

correção,

regularização,

conservação,

desobstrução e limpeza.

A área afeta a domínio hídrico não integra a parte da parcela com ocupação urbana,
mantendo-se como espaço verde de utilização comum. A execução das travessias do rio
Leça, bem como as ações de reabilitação da margem estão sujeitas a licenciamento pela
Agência Portuguesa do Ambiente.

IV.1.5.2.

Zonas Ameaçadas pelas cheias:

A Lei da Água estabelece que constituem zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias
as áreas contíguas à margem dos cursos de água que se estendam até à linha alcançada
pela maior cheia com probabilidade de ocorrência num período de retorno de 100 anos, e
ainda que uma vez classificadas, estas áreas ficam sujeitas às interdições e restrições
previstas para as zonas adjacentes.
Até à classificação como zonas adjacentes da delimitação das zonas inundáveis, está
sujeito a parecer vinculativo da APA o licenciamento de operações de urbanização ou
edificação.
A área afeta a zona ameaçada pelas cheias não integra a parte da parcela com
ocupação urbana, mantendo-se como espaço verde de utilização coletiva. Esta área
corresponde a cerca de 2ha correspondendo a 13,1% da parcela.

IV.1.5.3.

Reserva Ecológica Nacional

O Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação do Decreto-Lei n.º
239/2012, de 2 de novembro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de
agosto, estabelece o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN). A REN é uma
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estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade
ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de
proteção especial, estabelecendo condicionamentos à ocupação, uso e transformação do
solo e identificando os usos e ações compatíveis com os seus objetivos.
Nas áreas incluídas na REN são proibidas as ações de iniciativa pública ou privada que
se traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, construção e
ampliação, vias de comunicação, escavações e aterros e destruição do coberto vegetal.
Excetuam-se os usos e as ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas
em REN, nomeadamente que não coloquem em causa as funções das respetivas áreas. O
regime jurídico identifica, em anexo, uma série de usos e ações que, em função das
áreas e dos sistemas na qual se incluem, podem ser isentos de qualquer procedimento,
sujeitos a comunicação prévia ou sujeitos à obtenção de autorização.
Na parcela em causa existem os seguintes sistemas da REN:
•

Leitos e margens das linhas de água;

•

Zonas ameaçadas pelas cheias;

•

Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos;

•

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo;

•

Área de instabilidade de vertentes.

A área atualmente afeta à REN é de cerca de 4,3ha da área do Projeto, representando
27,5% do total da parcela.
A área afeta a REN não integra a parte da parcela com ocupação urbana, mantendo-se
como espaço verde de utilização comum, com exceção de uma pequena parte que se
encontra integrada em Área de Instabilidade de Vertentes. No entanto, verifica-se que
esta área corresponde a um talude artificial, resultado da construção da plataforma
existente no local, pelo que foi proposta, pela Câmara Municipal, a correção material da
REN nesta área, retirando essa tipologia por não corresponder a vertentes naturais.
A execução das acessibilidades propostas, nomeadamente o alargamento da EN13 e o
estabelecimento de uma ligação entre a EN13 e EN14 através de uma rotunda, incide
sobre as infraestruturas existentes e afetará áreas de Reserva Ecológica Nacional, da
tipologia de “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. Estas são áreas que
devido às suas características de solo e de declive, estão sujeitas à erosão excessiva de
solo por ação do escoamento superficial. A execução das vias referidas afeta um total de
4437,5 m2 da tipologia da REN referida.
Por se tratar de infraestruturas públicas de iniciativa da Administração (neste caso a
Câmara Municipal de Matosinhos), a emissão da DIA Favorável Condicionada equivale ao
Reconhecimento de Relevante Interesse Público permitindo a execução dos Projetos de
acessibilidades.
O projeto prevê ainda a afetação de áreas de REN às áreas livres dos lotes e áreas de
utilização comum, designadamente para a construção de caminhos de fruição ao longo
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do rio. Esta ação, enquadrada na alínea f) do ponto VII – Equipamentos, Recreio e Lazer
do Anexo II do Regime Jurídico da REN, afeta os sistemas de “Leito e Margens das linhas
de água”, “Zona Ameaçada pelas Cheias”, “Área de Instabilidade de vertentes” (a qual,
tal como referido anteriormente, corresponde a um talude não natural e que foi, por isso,
objeto de correção material) e “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”.
De acordo com o disposto neste anexo, considera-se que a ação em causa constitui um
uso/ação compatível com o regime da REN, sujeita a comunicação prévia na tipologia
“Leito e margens das linhas de água” e isento desta nas restantes tipologias, com
exceção da tipologia “Área de Instabilidade de Vertentes”, para a qual foi já instruído um
procedimento de correção material como atrás referido.
Por fim, será necessário estabilizar os taludes não naturais existentes e que se
encontram classificados como “zona ameaçada pelas cheias”, “área estratégica de
proteção e recarga de aquíferos” e “cursos de água, leitos e margens”. Estas ações de
estabilização dos taludes estão isentas de comunicação prévia.

IV.1.5.4.

Reserva Agrícola Nacional

O Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, estabelece o regime jurídico da Reserva
Agrícola Nacional (RAN). Nos solos da RAN são proibidas as ações que diminuam ou
destruam as suas potencialidades agrícolas, nomeadamente aterros e escavações, obras
hidráulicas, vias de comunicação, construção de edifícios, lançamento e depósito de
resíduos que possam alterar as características do solo, despejos de lamas provenientes
do tratamento de efluentes, ações que provoquem a erosão e degradação do solo e
outros efeitos perniciosos.
As utilizações não agrícolas de solos da RAN carecem de parecer favorável das
Entidades Regionais da Reserva Agrícola e só podem verificar-se quando não exista
alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, devendo localizar-se nas terras e solos
com menor aptidão.
A área afeta a RAN não integra a parte da parcela com ocupação urbana, mantendo-se
como espaço verde de utilização comum. A via de acesso a um dos lotes, no entanto, irá
ocupar parte da RAN, pelo que deverá ser efetuado um requerimento para a utilização
não agrícola de solos da RAN ao abrigo da alínea l) do artigo 22º do Decreto-Lei n.º
73/2009, de 31 de março, referente a “Obras de construção, requalificação ou
beneficiação de infraestruturas públicas rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, de
logística,

de

saneamento,

de

transporte

e

distribuição

de

energia

elétrica,

de

abastecimento de gás e de telecomunicações, bem como outras construções ou
empreendimentos públicos ou de serviço público.”
Sobre esta área foi solicitado parecer à Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Norte (DRAPN) pela CM Matosinhos, tendo sido obtido parecer favorável “para utilização
de 36804m2, de solo agrícola integrado em RAN, nos termos da alínea l) do nº 1 do
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artigo 22º do Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de Março, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei nº 199/2015, devidamente conjugado com o artigo 12º da Portaria
162/2011 de 18 de abril, para obras de construção, requalificação ou beneficiação de
infraestruturas rodoviárias e de serviço público – Parque Verde Público Urbano ; Rotunda
na N13; ligação à Rua Sousa Prata; ligação Caves de Estacionamento.”
Este parecer pode ser consultado no Anexo IX.

IV.1.5.5. Rede elétrica - Linhas da rede nacional de distribuição
As servidões de utilidade pública para a rede de alta tensão são as estabelecidas no
Regulamento de Segurança das Linhas Elétricas de Alta Tensão, aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro. A parcela é atravessada por uma linha de
alta tensão (60kV).
As servidões a respeitar são as seguintes:
•

Afastamentos mínimos de 3 metros para as linhas de tensão nominal igual ou inferior a
60kV, acrescido de 1 metro quando se tratar de coberturas em terraço;

•

Afastamento mínimo dos troços de condutores que se situem ao lado dos edifícios a um nível
igual ou inferior ao do ponto mais alto das paredes mais próximas igual à diferença dos
níveis referidos, acrescido de 5 metros.

No âmbito da elaboração do projeto de loteamento está em apreciação pela entidade
gestora - E-Redes – Distribuição de Eletricidade, SA a alteração de traçado da linha de
alta tensão na área coincidente com o loteamento.

IV.1.5.6. Rede rodoviária nacional e Estradas Nacionais Desclassificadas
As zonas de servidão non-aedificandi estabelecidas legalmente Rede Rodoviária
Nacional e Estradas nacionais desclassificadas são estabelecidas pela Lei n.º 34/2015, de
27 de abril. A parcela em causa é abrangida pelas zonas non-aedificandi da EN14 e da
EN13 (20 metros para cada lado da estrada) e da sua intersecção (círculo de 150 metros
centrado no eixo da intersecção).
A implantação dos edifícios teve em conta esta condicionante, não apresentando
qualquer incompatibilidade com a mesma.

IV.1.5.7. Zona de servidão aeronáutica do aeroporto Francisco Sá Carneiro
A Lei n.º 2078, de 11 de julho de 1955, estabelece o regime a que ficam sujeitas as
zonas confinantes com organizações ou instalações militares ou de interesse para a
defesa nacional. O Decreto-Lei n.º 45.987, de 22 de outubro de 1964, estabelece o

Agosto de 2022

97

\\SRV2012-DC\Ambisitus\Processos\A075\01-Conteúdo Técnico\PE\06-RECAPE\A075_RELATORIO_BASE\A075-RECAPE_RB-R01.doc

Volume II – Relatório Base
A-REL-01

FARFETCH Portugal Unipessoal, Lda / ICON Sicafi,SA
RECAPE do Loteamento Fuse Valley

projetos, gestão e avaliação ambiental, lda

regime geral das servidões aeronáuticas civis. O Decreto Regulamentar n.º 7/83, de 3 de
fevereiro, define a servidão aeronáutica do Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto).
As zonas confinantes com os aeródromos civis e instalações de apoio à aviação civil
estão sujeitas a servidões aeronáuticas. Para cada caso é delimitada uma área de
servidão que pode conter diversas zonas.
A parcela em causa integra totalmente a zona 5, estando sujeita, de acordo com o
estabelecido no Decreto Regulamentar n.º 7/83, de 3 de fevereiro, a servidão particular,
carecendo de licença da autoridade aeronáutica as construções ou a criação de quaisquer
outros obstáculos, mesmo de carácter temporário, quando ultrapassem a cota de 90m,
assim como a execução de todas as construções, instalações ou quaisquer atividades que
possam conduzir à criação de interferências nas comunicações rádio avião-aeroporto ou
produzir poeiras ou fumos suscetíveis de alterar as condições de visibilidade. No entanto,
na sequência de consulta efetuada à Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), esta
entidade indicou que o Grupo de Trabalho para a Integração territorial e Urbanística do
Aeroporto Francisco Sá Carneiro tem adotado o valor de 102 m.
No âmbito do licenciamento do loteamento foi solicitado parecer à entidade que referiu
(ver parecer no Anexo IX):
“A área em estudo encontra-se totalmente abrangida pela “Zona 5 (superfície
horizontal interior)” definida na servidão do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, publicada
pelo Decreto Regulamentar n.º 7/83, de 3 de fevereiro. Pese embora o diploma da
servidão refira a cota de 90 m como referência para a Zona 5, o Grupo de Trabalho para
a Integração Territorial e Urbanística do Aeroporto Sá Carneiro tem adotado o valor de
102 m para esta superfície.
Sendo de 94,45 m a cota máxima dos edifícios considerados no estudo, não se verifica
interferência com a servidão do aeroporto.
Assim, e face ao exposto, propõe-se um parecer favorável à pretensão.”

IV.1.5.8. Perigosidade de incêndio
Em acordo com a Planta de Condicionantes – Perigosidade de Incêndio, parte da
parcela em causa encontra-se integrada nas classes de perigosidade muito alta e
perigosidade média. No entanto, a maior parte desta área é também solo urbano, pelo
que não se aplicam os condicionalismos à edificação impostos pelo Sistema de Defesa da
Floresta Contra Incêndios e pelo Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
A alteração do PDM em resultado da suspensão deliberada deverá manter as
edificações em solo urbano, não se aplicando a condicionante.
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IV.1.5.9. Espécies florestais protegidas
O Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004,
de 30 de junho, aprova o regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira,
estabelecendo que:
•

A conversão do povoamento de sobreiros e azinheiras só se efetua quando vise a posterior
ocupação do solo com obras imprescindíveis de utilidade pública e inexistência de
alternativas válidas para a sua localização, ou uma conversão de cultura de comprovada
vantagem para a economia nacional.

•

O corte ou o arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de
autorização do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF).

•

Nos terrenos em que tenha ocorrido corte ou arranque ilegal de povoamento de sobreiro ou
azinheira é proibido, pelo prazo de 25 anos a contar da data do corte ou arranque:
o

Toda e qualquer conversão que não seja de imprescindível utilidade pública;

o

As operações relacionadas com edificação, obras de construção, obras de
urbanização, loteamentos e trabalhos de remodelação dos terrenos;

o

A introdução de alterações à morfologia do solo ou do coberto vegetal;

o

O estabelecimento de quaisquer novas atividades, designadamente agrícolas,
industriais ou turísticas.

Foi efetuado o levantamento das espécies protegidas na parcela em causa, tendo sido
identificados 53 exemplares de sobreiro os quais, porém, não constituem povoamento à
luz da legislação em vigor.
Ainda assim, o projeto afetará 32 dos exemplares existentes, pelo que será necessário
proceder a um pedido de autorização de abate à entidade da tutela, neste caso o ICNF.
Esse procedimento só será efetuado após emissão da Declaração de Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução, de acordo com as orientações da tutela.
De referir que o Projeto de Paisagismo das áreas de cedência para espaços verdes
incorpora 96 exemplares de sobreiro destinados a compensar os exemplares afetados.

IV.1.5.10. Masterplan do Corredor do Rio Leça
Para efeito da análise do enquadramento do projeto no Masterplan do Corredor do
Rio Leça, utilizam-se os elementos deste estudo datados de dezembro de 2020. De
acordo com o relatório, são objetivos específicos do Masterplan:
•

Organizar os espaços no sentido de maximizar as áreas permeáveis revestidas com coberto
vegetal e, sempre que possível, associar áreas de recuperação dos ecossistemas naturais
(mata ripícola);

•

Preservar os solos RAN e as áreas de máxima infiltração e zonas inundáveis, tal como áreas
de escarpa ou de declives muito acentuados (REN);

•

Interpretar e propor um modelo adequado que valorize o património construído pela sua
relação com a natureza;
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•

Identificar e manter as estruturas construídas associadas à prática da agricultura presente e
do passado (moinhos, caminhos, muretes) com valor arquitetónico e cultural;

•

Propor medidas de ordenamento dos espaços florestais contíguos numa perspetiva de defesa
da floresta e das comunidades;

•

Prever medidas de enquadramento e mitigação dos impactes visuais negativos (ex:
autoestrada, zonas industriais) na paisagem.

•

Promover o turismo sustentável de recreio e o lazer, atendendo a todas as classes etárias e
estratos sociais;

•

Promover a prática de vários tipos de desportos nos espaços de uso público capazes de
atraírem um elevado número de pessoas.

Em função das características da área de intervenção, foram definidos dois níveis de
proteção que implicam funções e atuações diferentes.
•

O nível 1 integra as áreas de valores naturais e culturais e de maior sensibilidade ambiental
que implicam uma estrutura de proteção e a estabilidade biofísica da paisagem, com vista a
garantir a sustentabilidade ecológica e assegurar as funções de conservação e recuperação;

•

O nível 2 delimita espacialmente os sistemas naturais e produtivos pressupondo funções de
conservação e produção, abrangendo as áreas que estando dentro do limite de intervenção
do MasterPlan não se enquadram no nível 1, nomeadamente áreas de RAN não inseridas na
REN, áreas florestais e agrícolas não inseridas na REN, áreas verdes de enquadramento e de
utilização coletiva e espaços turísticos.

A área do projeto integrada na área de intervenção do Masterplan está integrada no
Nível 1, e abrange apenas a parte da parcela que não tem ocupação urbana e que se
mantém como espaço verde de utilização comum. A intervenção neste espaço obedecerá
aos princípios estabelecidos para a restante área do Masterplan, e que são, para o nível
1, a proteção das linhas de água, da vegetação autóctone, dos solos de máxima
infiltração que contribuem para a recarga dos lençóis freáticos, das áreas com
riscos de cheias, o condicionamento das atividades de produção agropecuária e
agroflorestal, assim como a compatibilização das atividades de recreio e lazer
com a sensibilidade ecológica e patrimonial de cada área.
Relativamente à conservação e reabilitação fluvial, o Masterplan estabelece os
seguintes princípios básicos:
•

Promover a integridade ecológica e preservar a qualidade da água;

•

Aumentar o grau de liberdade do corredor fluvial;

•

Disponibilizar espaço e tempo para as funções e atividades ribeirinhas de acordo com o
referencial;

•

Conhecer os problemas, prevenir a degradação, determinar o grau de vulnerabilidade e
mitigar os impactes do processo de reabilitação;

•

Promover a função de corredor ecológico e a biodiversidade, com espécies autóctones dos
rios e ribeiras;

•

Desenvolver projetos com objetivos claros, tangíveis e mensuráveis;
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Atuar a favor da Natureza, através da aplicação de técnicas de engenharia natural, e realizar
uma manutenção orientada;

•

Estudar e acompanhar os projetos, com indicadores e competência técnica multidisciplinar;

•

A elaboração de projetos de reabilitação fluvial deve ser precedida da realização de estudos
prévios;

•

Envolver proprietários, decisores, operadores e todas as partes interessadas, com valores
socialmente justos;

•

Integrar as ações em estratégias e programas ou planos territoriais.

No que respeita às opções relativas à mobilidade, o Masterplan define 4 tipologias de
percursos para peões e bicicletas, associadas a pontes e miradouros, sendo que a área
alvo do presente projeto se integra na tipologia D: Área compreendida entre Alfena e
Porto de Leixões, que integra um percurso pedonal em meio rural e urbano com perfil
transversal entre 2,0 e 4,0m. Nesta tipologia os percursos, embora mantendo a
permeabilidade, são mais rígidos de modo a permitir a circulação de um maior número
de pessoas nas suas deslocações diárias. Todos os pavimentos, pontes e passadiços a
construir deverão ser permeáveis e permitir o contacto com o solo, água e vegetação, tal
como deverá ser possível a circulação da água quando da ocorrência de cheias. Pretendese ainda assegurar a circulação entre margens.
Neste sentido, a proposta de intervenção nas áreas de utilização coletiva associadas
ao projeto seguirá os mesmos princípios de utilização, estando também previstos locais
de atravessamento com as características definidas no Masterplan.

Relativamente à atuação para minimização do impacto dos eventos de cheias e de
risco de erosão marginal no rio Leça e respetivos principais afluentes, o Masterplan
define as seguintes medidas gerais de intervenção:

Programa de medidas

Eventos de cheias

Erosão marginal

Recuperação dos perfis naturais dos troços de rio ou planícies
de inundação e/ou regulação dos ciclos de erosão e
sedimentação
Aplicação de soluções técnicas de engenharia natural para
estabilização de taludes e margens e/ou redução da
instabilidade de vertentes
Colocação ou adaptação de estruturas hidráulicas destinadas
para melhoria do funcionamento hidráulico da linha de água
e/ou redução de estrangulamentos
Formalização de espaços de inundação preferencial (EIP) ou
criação ou adaptação de bacias de retenção
Correção torrencial por travessões em ribeiras de altitude
e/ou declivosas
Remoção de resíduos, entulhos e material lenhoso do leito e
margens
Corte seletivo e poda de formação da vegetação autóctone
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Corte seletivo de vegetação espontânea
Realização de ações de informação e aconselhamento aos
proprietários privados e respetivas associações
Fonte: Relatório do Masterplan do Corredor do Rio Leça

O Masterplan, em acordo com o preconizado no PROF-EDM, considera que a
reabilitação fluvial pode contribuir para dificultar a propagação do fogo e diminuir a sua
intensidade,

propondo

para

tal

as

seguintes

medidas

gerais

de

intervenção

a

implementar no rio Leça e respetivos principais afluentes:
Programa de medidas

Risco de incêndio

Criação e preservação de faixas de proteção com vegetação autóctone, ao longo das
linhas de água para garantir zonas-tampão à propagação dos incêndios
Controlo das populações de espécies florísticas exóticas de alta inflamabilidade,
através da implementação de ações de contenção
Realização de ações de informação e aconselhamento aos proprietários privados e
respetivas associações
Fonte: Relatório do Masterplan do Corredor do Rio Leça

Quanto à qualidade da água e biodiversidade, as medidas propostas são as seguintes:
Programa de medidas

Qualidade da água

Biodiversidade

Identificação e eliminação das descargas de efluentes ilegais
Recuperação dos perfis naturais dos troços de rio ou planícies de
inundação
Criação e preservação de galerias ripícolas e/ou de zonas húmidas
com vegetação autóctone arbórea, arbustiva e herbácea
Controlo da vegetação invasora e/ou exótica, através da sua
remoção ou corte
Criação de condições biofísicas de suporte ao desenvolvimento do
ciclo de vida da fauna autóctone
Realização de ações de sensibilização e envolvimento comunitário
à população local, com transformação de comportamentos em
prol da sustentabilidade
Realização de ações de informação e aconselhamento aos
proprietários privados e respetivas associações
Fonte: Relatório do Masterplan do Corredor do Rio Leça

A intervenção nas áreas de utilização coletiva associadas ao projeto teve em conta,
quando aplicável, as medidas indicadas nos quadros acima referidos. Foi ainda realizada
uma reunião de apresentação dos Projetos de Paisagismo para a área de cedência para
espaço verde de forma a articular as intervenções previstas para o local pela Associação
de Municípios Corredor do Leça e as intervenções decorrentes do Projeto.
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IV.2. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM A DIA
IV.2.1. Condicionantes
1. Reformulação e aprovação do Descritor Património Arqueológico e Arquitetónico
efetuado com base no trabalho realizado em sede de alteração do projeto, a
apresentar num prazo de 60 dias após a emissão da DIA. As alterações introduzidas ao
projeto ficaram abrangidas por áreas de servidão administrativa do Património, a
saber: ZP Quinta do Chantre com todo o conjunto de edificações, nomeadamente a
casa, a capela, os chafarizes do terreiro, a janela do jardim e a portada; Ponte de
Ronfos/Ponte de Barreiros/Ponte da Azenha.

O relatório referente ao Descritor Património Arqueológico e Arquitetónico foi
reformulado, tendo em atenção o referido, tendo sido enviado para a entidade de tutela
em 21 de março de 2022. Posteriormente, a 12 de maio, foi igualmente enviada esta
informação para a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AAIA) para evidenciar
o

cumprimento

desta

Condicionante

da

DIA.

Pelo

ofício

com

referência

OF_DAPPP_PVG_9282/2022, a AAIA deu como cumprida esta condicionante.

2. Integral cumprimento das Medidas de Minimização elencadas na presente DIA (que
englobam as propostas no EIA e aceites pela CA, e as avançadas pela CA), e às
demais, consideradas de conveniente implementação no decurso da realização do
projeto, bem como à implementação de todos os Planos de Gestão Ambiental e de
Monitorização.
No presente documento é evidenciada a forma como as medidas de minimização serão
consideradas, pela integração das mesmas no Projeto, no Plano de Gestão Ambiental da
Obra e a sua consideração numa fase posterior de exploração. Apresenta-se igualmente
o Plano Geral de Monitorização que inclui todos as monitorizações previstas na DIA.
Sempre que se verifique essa necessidade serão formuladas novas medidas que
garantam qua a implementação e exploração do Projeto se desenvolva afetando o
mínimo possível o ambiente e a socioeconomia locais.
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IV.2.2.
Elementos a apresentar à Autoridade de AIA em sede de
procedimento de verificação de conformidade ambiental do projeto de execução
1. Caracterização, acompanhada de elementos gráficos adequados, do sistema de
reaproveitamento das águas pluviais para abastecimento do sistema de rega.
Face à solução encontrada, deverá ser clarificado se as estimativas apresentadas para
abastecimento de água (que não consideram eventuais necessidades de água para
rega) se mantêm válidas.

De forma a contribuir para a certificação LEED e em resultado de uma crescente
escassez de recursos hídricos, considerou-se um sistema de aproveitamento de águas
pluviais (SAAP) nos edifícios da FARFETCH (Lote 1) onde a reciclagem de águas para
consumos não potáveis, poderá resultar em poupanças significativas de custos e de água
potável.
Desta forma, após a recolha e tratamento da totalidade das chuvas recolhidas na
cobertura e praças interiores, essas águas serão encaminhadas para três lagos
exteriores, onde é feita a sua acumulação com vista à sua reutilização, de modo a fazer
face às necessidades de consumo de água não potável. Está prevista a execução de 3
lagos independentes, cujo volume útil total combinado é de cerca de 500m³.
Neste projeto está prevista a reutilização da água da chuva como prioridade para rega
das zonas ajardinadas. O capítulo 4 e 5 da MD - documento FFC-QDE-ZZZ-ZZZZ-RP-HIP0003 e o desenho número: FFC-QDE-XXX-ZZZZ-DR-HIP-5402 - REDES DE PLUVIAIS ESQUEMA DE PRINCÍPIO DA REDE PLUVIAL, descreve com detalhe o sistema de
reaproveitamento de águas pluviais para a rega (Ver Anexo IV). As necessidades de rega
estão contempladas no abastecimento de água não potável proveniente do sistema de
reaproveitamento de águas pluviais, recorrendo à água de uma captação subterrânea a
licenciar, quando necessário. Neste contexto, e no Lote 1 não está prevista a
utilização de água de abastecimento para rega.
Para os lotes 2 a 5 encontra-se previsto um sistema de aproveitamento de águas
pluviais, permitindo realizar o armazenamento das águas da chuva. Deste modo, o
sistema permite reduzir significativamente o consumo de água doméstica, resultando não
só numa contribuição efetiva para a preservação dos recursos hídricos, mas também
num investimento vantajoso com retorno económico a curto prazo, uma vez que conduz
a uma redução do custo associado ao consumo de água. Permite ainda, através da
recolha e reutilização, reduzir o volume de águas pluviais conduzidas para o rio Leça.
Em cada um dos edifícios, a água será recolhida nas coberturas e seguidamente é
encaminhada através de uma rede gravítica e/ou sinfónica para a cave, à cota 39, onde
se encontram instalados os reservatórios de armazenamento de água não potável, em
cada um dos lotes 2, 3, 4 e 5, com capacidades estimadas de aproximadamente 110 m3,
265m3, 110 m3 e 76m3, respetivamente.
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Antes de a água ser armazenada nos respetivos reservatórios, será encaminhada para
uma primeira câmara “First flush chamber”, onde são separadas as impurezas de
maiores dimensões. A água limpa é encaminhada para o reservatório, enquanto a
sujidade impulsionada por um pequeno volume de água é encaminhada à rede de água
pluvial.
A

água

armazenada

é

conduzida

por

bombagem, aos

pontos de

aplicação,

nomeadamente para rega de espaços verdes, autoclismos, lavagem diversas.
Para a rega da área de cedência da parcela B, o Projeto de paisagismo em anexo
prevê que a mesma seja obtida a partir de captações em profundidade (furo artesiano) a
licenciar, não havendo qualquer tipo de utilização de água potável da rede pública de
abastecimento.
As estimativas das águas de abastecimento apresentadas na fase anterior do
procedimento, mantêm-se válidas, de acordo com as informações dos Promotores.

2. Desenvolvimento dos projetos de abastecimento de água e saneamento de águas
residuais, de acordo com o estabelecido pela Indaqua Matosinhos, devendo, entre
outros:
a) O abastecimento de água ser assegurado pelo Reservatório de São Mamede Infesta,
implantado do lado nascente;
b) As águas residuais ser encaminhadas para o emissário existente, implantado ao
longo da margem esquerda do Rio Leça.
De modo a assegurar o serviço de limpeza e desobstrução da rede de drenagem de
águas residuais, deverá ser assegurado o acesso por veículos pesados, a todas as
caixas de visita, com especial enfoque, nas que ficarão localizadas na proximidade do
Rio Leça”.

O Projeto foi desenvolvido tendo em atenção as indicações da Indáqua constantes
neste ponto da DIA e é apresentado em anexo ao RECAPE. Para o efeito foram realizadas
várias reuniões e contactos de concertação com a entidade.
Assim, e de acordo com o Projeto que acompanha o RECAPE, o abastecimento de
água ao Fuse Valley será efetuado a partir do reservatório de S. Mamede de Infesta,
ligando à conduta de 160mm que passa pela Rua da Lionesa. O atravessamento da EN14
é feito por perfuração horizontal que, por constrangimentos locais (propriedade privada),
não avança na perpendicular à estrada, mas através de um percurso diagonal com início
na rua de Chantre junto à pensão Via Norte. O abastecimento de água destinar-se-á ao
abastecimento e água potável e rede de incêndios do loteamento.
As águas residuais produzidas no loteamento serão ligadas ao emissário existente
ao longo da margem esquerda do Leça através de dois pontos de ligação: um a sul e
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outro a poente. Estas ligações serão constituídas por travessias enterradas sob o rio Leça
em soluções do tipo “sifão invertido”, permitindo assim uma solução de drenagem
gravítica. Esta solução é idêntica à já existente em outros pontos do Rio Leça.
Os percursos pedonais existentes ao longo da margem direita serão construídos de
modo a possuírem capacidade de carga adequada aos veículos de manutenção que
necessitam pontualmente de aceder às caixas de visita associadas a estas infraestruturas
de saneamento, estando de acordo com as características dos veículos de manutenção
fornecidas pela Indáqua. Devido às condições de ligação à EN14, este acesso terá um
único sentido para estes veículos com entrada junto à nova rotunda e saída na boulevard
junto ao Lote 1 da Farfetch.

3. Cronograma de trabalhos detalhado e atualizado, para a fase de construção, com a
identificação de precedência de trabalhos e caminhos críticos a adotar, para todos os
edifícios dos diversos lotes, o que se afigura relevante, tendo em conta a dimensão do
projeto e de toda a envolvente do procedimento nas suas múltiplas dimensões.
Balanço de terras, face à movimentação prevista. Caso aplicável, identificação dos
locais de depósitos e/ou empréstimo e identificação e avaliação dos impactes
associados ao seu transporte.

No Anexo V são apresentados os cronogramas relativos às obras de urbanização e
edificação dos lotes.
É também apresentado o esquema relativo ao balanço de terras estimado para a
parcela B. No que respeita ao balanço de terras da parcela A, consideram os projetistas
que o valor apresentado no EIA se mantém válido.
Na área de intervenção rodoviária, foi estimada uma quantidade de 30.000 metros
cúbicos a escavar (essencialmente na zona do túnel e em frente ao lote 3) e 45.000
metros cúbicos a aterrar, principalmente na via e taludes a norte do lote 5.
No quadro seguinte apresenta-se o resumo dos valores estimados:

Escavação (m3)
211600
398676,66
30000

Parcela A
Parcela B
Vias
Total

Aterro (m3)
__
979,59
45000

Balanço (m3)
211600
397697,07
-15000
594297,07

Pelas estimativas efetuadas haverá cerca de 595 000 m3 de terras sobrantes que
será necessário encaminhar para local licenciado.
A localização dos locais para depósito definitivo das terras sobrantes ainda não foi
definida,

pretendendo

os

Promotores

encontrar

localizações

próximas

para

o

encaminhamento das terras sobrantes, minimizando assim os impactes associados ao
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seu transporte. Uma das soluções passa por encontrar, na localização mais próxima
possível, locais que cumpram com as condições previstas no art.º 91.º do Regulamento
Geral de Gestão de Resíduos, podendo as terras ser classificadas como subprodutos.
Adicionalmente, os solos e rochas não contaminados que não sejam reutilizados no local
de origem onde foram escavados, nem sejam classificados como subprodutos, são
considerados resíduos (código LER 17 05 04 – solos e rochas não abrangidos em 17 05
03*), e devem ser encaminhados para um operador de tratamento de resíduos
devidamente licenciado. Por consulta ao Sistema de Informação do Licenciamento de
Operações de Gestão de Resíduos (SILOGR) existem no distrito do Porto quatro
operadores de gestão desta tipologia de resíduos: um na Trofa, um na Maia e dois em
Valongo.
Os impactes associados ao transporte de terras decorrem essencialmente das
emissões poluentes resultantes do funcionamento dos motores de combustão, das
emissões de ruído associadas ao tráfego de pesados, podendo levar à afetação da
qualidade de vida das populações que ficam na envolvente aos percursos utilizados.
Adicionalmente, dada a estimativa de terras sobrantes, poderá ainda haver perturbação
na circulação viária associada ao aumento do tráfego e pesados. Apesar de negativos,
estes impactes serão temporários, limitando-se à fase de movimentação de terras.
Quando forem definidos os destinos das terras sobrantes, poderão ser definidas
medidas minimizadoras que poderão passar pelo ajuste dos percursos a utilizar,
evitando, sempre que possível as áreas mais povoadas, desfasamento dos horários dos
transportes, evitando as horas de ponta, garantia da cobertura das cargas e garantida de
boas condições de funcionamento dos veículos utilizados.
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4. Deverá ser elaborado um Plano de Gestão Ambiental (PGA) de obra, que permita
verificar e acompanhar a implementação das medidas de minimização recomendadas e
adaptá-las ou introduzir outras medidas, se necessário, assim como identificar
impactes não previstos e ações suscetíveis de induzir impactes ou acidentes. Este PGA
deverá integrar, entre outros:
a) Planta e Plano de estaleiro - Caso os estaleiros não possam localizar-se na área
proposta, a seleção do local para a sua implantação deverá contribuir para evitar e/ou
minimizar as movimentações adicionais de terras.
A seleção do local para implantação do(s) estaleiro(s) deverá privilegiar áreas já
impermeabilizados

e/ou

degradadas,

sobretudo

na

proximidade

de

vias

de

comunicação existentes, de modo a que os acessos à plataforma se efetuem sem
grandes perturbações suplementares em terrenos não intervencionados e não deve
interferir com áreas de:
- Reserva Agrícola Nacional (RAN);
- Reserva Ecológica Nacional (REN);
- Domínio Hídrico (DH);
- Áreas inundáveis;
- Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); ou
- Áreas com vegetação natural.
O plano de estaleiro ou estaleiros conjuntos, deverá demonstrar que os depósitos de
materiais podem ser minimizados com o fornecimento gradual dos mesmos, não
carecendo de grandes áreas de armazenamento.
b) À semelhança, aos locais de eventual depósito temporário e/ou definitivo de terras,
serão aplicáveis os mesmos critérios, priorizando a escolha de áreas já degradadas e
afastadas das linhas de água ou de áreas com vegetação natural.
c) Plano de sinalização das vias pedonais destinadas à circulação na área.

O Plano de Gestão Ambiental da obra do Loteamento Fuse Valley, contemplando os
aspetos solicitados apresenta-se no Anexo VI.
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5. Demonstração da garantia das condições de estabilidade geotécnica do terreno
objeto de escavação e terraplanagens para implantação do projeto, incluindo a
verificação e, se recomendável, saneamento e contenção dos sinais de deslizamento
de solo nas zonas a intervencionar, de modo que os mesmos possam ser saneados
atempadamente, libertando, desta forma, os terrenos e o maciço rochoso, de cargas
desnecessárias que conduzam a roturas mais pronunciadas.

Nos

trabalhos

respeitantes

às

infraestruturas

viárias,

e

seguindo

as

recomendações dos estudos geotécnicos desenvolvidos, os trabalhos de escavação serão
realizados com “recurso a meios mecânicos correntes”, com contenção adequada. Por
exemplo, mediante execução de “parede de contenção do tipo Berlim ancorada e/ou
escorada, com os perfis metálicos e ancoragens convenientemente selados na zona
geotécnica ZG2/ ZG1”. Na zona de aluvião argiloso serão evitados trabalhos de
terraplenagem, sendo que, nos casos inevitáveis, serão aplicadas “rigorosas medidas de
contenção”, principalmente no caso de se “intersectar a cota de posicionamento do nível
de água subterrânea, ou de apresentarem significativo teor de humidade”.
As

questões

da

estabilidade

geotécnica

foram

devidamente

consideradas

no

desenvolvimento do Projeto de Escavação e Contenção Periférica do Lote 1, que entrou
em linha de conta com os resultados dos estudos geotécnicos realizados na área,
conforme se pode constatar pela análise da memória descritiva do Projeto e no Anexo I Estudo geológico e geotécnico inicial e Anexo II - Estudo geológico e geotécnico
complementar (Ver Anexo VII do Volume de Anexos Técnicos). As condições do terreno
permitem fazer escavação em banquetas em todo o lote, exceto nas zonas com
condicionantes de estabilidade de taludes, junto à via norte, onde foram previstas
ancoragens.
No respeitante aos Lotes 2 a 5, a estabilidade geotécnica das escavações necessárias
para a implantação da obra será assegurada por recurso a taludes provisórios de
escavação, com pendentes adequadas às características resistentes dos terrenos
atravessados, proteção contra a erosão e drenagem das superfícies expostas, sempre
que o desenvolvimento dos mesmos for viável, ou seja, sempre não se verifiquem na
área condicionantes relacionadas com os limites de implantação e/ou infraestruturas e
estruturas existentes, sendo posteriormente reaproveitados os solos naturais resultantes
da escavação em talude para colocação em aterro, no tardoz das estruturas de
contenção definitivas dos pisos enterrados (ver extratos apresentados de seguida). Nos
casos onde não se verifique possível o desenvolvimento de taludes de escavação, serão
adotadas soluções de escavação e contenção periférica por recurso à metodologia tipo
“Muros

de

Berlim”

provisoriamente

ancorados

ao

terreno,

garantindo

assim

a

estabilidade dos terrenos escavados até à construção da estrutura definitiva das caves,
após a qual se poderão descativar a referidas ancoragens provisórias. Previamente aos
trabalhos de escavação e contenção e/ou estabilização em taludes de escavação, será
efetuada a decapagem e saneamento dos materiais superficiais, estimada em cerca de
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0,40m de espessura, com o intuito de remover os solos superficiais não mobilizáveis,
contendo matéria orgânica e o coberto vegetal na área afeta à construção.
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6. Consideração dos resultados do “Relatório Interpretativo Final” do Estudo Geológico
e Geotécnico realizado para a área de implantação do projeto, datado de abril de 2021,
e apresentado em anexo ao EIA (Anexo III).

Conforme resposta anterior, no desenvolvimento do Projeto e escavação e contenção
periférica do Lote 1 foram considerados os estudos geotécnicos desenvolvidos
anteriormente, tal como se pode constatar pela análise da memória descritiva do Projeto,
no Anexo VII a este relatório.
As soluções geotécnicas desenvolvidas até agora, para os restantes lotes, assim como
as que se devolverem e/ou confirmarem nas fases subsequentes de desenvolvimento do
presente Projeto, nomeadamente a escavação, estabilização das faces escavadas e de
contenção periférica, têm e terão por base a informação e resultados vertidos nos
Relatórios Geológico e Geotécnico datados de Abril de 2019 e de Janeiro de 2021
(apresentado em anexo ao EIA - Anexo III), nomeadamente e respetivamente o
Relatório de interpretação final T1392 e o Relatórios de interpretação final T1712, ambos
elaborados pela empresa GEOPROLÍFERO – Geotecnia e Captações de Água, Lda.
Nos trabalhos respeitantes às infraestruturas viárias, foram igualmente seguidas as
recomendações do relatório indicado.

7. O Masterplan do Corredor do Rio Leça deve ser sempre o documento base,
cumprindo na íntegra todas as suas orientações de intervenção, preservação e
recuperação que o mesmo contém. Dessa forma a interação deste documento com o
empreendimento Fuse Valley deve ser previamente sobreposto para que não se
constitua qualquer prática adversa às diretrizes do mesmo. Sugere-se assim que
sejam produzidas reuniões de entendimento e interação para temas como a
estabilidade da biodiversidade desta bacia hidrográfica e demais assuntos entre o
promotor e a associação fundada para o efeito.

O Masterplan do Leça é um documento que esteve sempre presente na definição do
conceito de intervenção e no desenvolvimento dos Projetos associados ao Fuse Valley. Da
execução do Loteamento resultarão áreas de cedência para espaços verdes ao longo do
Leça, que foram alvo de Projetos de paisagismo promovidos por cada um dos
Proponentes. Estes projetos foram articulados entre si de modo a obter coerência formal
e conceptual entre as propostas. De referir que foi promovida uma reunião de
apresentação do Projeto para coordenação e enquadramento no Masterplan entre os
Projetistas e a Associação de Municípios Corredor do Rio Leça de forma a garantir a total
conformidade e devida articulação dos Projetos de paisagismo com os princípios de
intervenção plasmados no Masterplan.
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No Anexo VIII consta a ata dessa reunião na qual foram trocados contactos para
promoção das articulações necessárias.

8. No âmbito da criação do corredor ribeirinho do Leça dever-se-á:
a) Averiguar a necessidade de implementar soluções de estabilização das margens;
b) Os atravessamentos sobre o rio Leça deverão ser projetados de modo a não
constituírem estorvo ao escoamento tanto dos caudais normais, como dos caudais de
cheia.
c) O percurso pedonal a instalar deverá ser projetado tendo em atenção a necessidade
de garantir o livre exercício de servidão marginal, referido no artº 21º da Lei nº
54/2005, de não constituir obstáculo ao escoamento/espraiamento dos caudais de
cheia e de assegurar a manutenção da galeria ripícola.

No Projeto de paisagismo da área de cedência do Lote 1 serão promovidas, de forma
coordenada com as intervenções a realizar pela Associação dos Municípios Corredor do
Rio Leça, um conjunto de ações de estabilização das margens recorrendo a técnicas de
engenharia natural, semelhantes às executadas na margem oposta ao Fuse Valley, no
âmbito do projeto da Ecovia do Rio Leça.
Ao nível dos atravessamentos, na área de cedência do Lote 1 existe apenas a
intenção de reconstrução da ponte existente em ruínas (Ponte da Sabina) pelo que o
estorvo das águas corresponderá apenas ao resultante dessa estrutura reabilitada, e que
existe no local há já muitos anos.
Conforme projeto em anexo, na área de cedência do Lote 1 existe a intenção de
implantar o percurso ribeirinho (ciclovia / percurso de manutenção) sobre as cotas
existentes e procurando manter a vegetação ripícola existente, sendo a sua implantação
até à cota superior, ao nível da Via Norte, feita procurando o menor impacto possível na
topografia e vegetação existente.
Nas áreas de cedência dos Lotes 2 a 5, está previsto a recurso a soluções de
engenharia natural, adaptadas a cada situação, de acordo com a memória apresentada
com o Projeto em anexo. De referir que, também neste caso, as intervenções a
implementar serão articuladas com as que a Associação de Municípios Corredor Verde do
Leça se encontra a implementar (fase de concurso).
Relativamente aos atravessamentos sobre o Rio, está prevista, na parcela B, uma
ponte pedonal, que se encontra acima da cota de cheia e cujos pilares se implantam a
mais de 5m das margens do rio.
O percurso pedonal projetado para a totalidade da área de cedência para espaços
verdes possui troços a diversas cotas, havendo um troço contínuo à cota baixa, ao longo
da margem. Os percursos foram ajustados à topografia de modo a interferirem o mínimo
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possível com o escoamento das águas em situação de cheia, sendo totalmente
permeáveis.

9. No âmbito do alargamento da EN 13, de criação de uma rotunda nessa via e a
ligação desta ao tecido urbano a poente, com atravessamento do rio Leça em viaduto,
dever-se-á:
a) Ter em conta que não poderá haver recurso à colocação de aterro em área
inundável/zona ameaçada pelas cheias;
b) Implantar os pilares do viaduto fora do leito e afastados deste, pelo menos, 5 m ou,
caso se revele técnica e economicamente viável, 10 metros, sendo esta a solução
ideal.

A solução de alargamento da N13, a criação da rotunda e o viaduto sobre o rio Leça
estão previstas sem execução de aterro em área inundável ou ameaçada por cheias. Há
novos aterros, naturalmente, mas fora das áreas indicadas. Quando tal não foi possível,
por exemplo na zona da nova rotunda, optou-se pela sua integração parcialmente em
viaduto.
Já o viaduto tem os pilares afastados do leito cerca de 8.80 metros na margem direita
e 5.70 metros da margem esquerda (limitados pela ciclovia existente), não sendo
possível atingir os 10 metros indicados como afastamento ideal mas bem confortáveis
face aos 5 metros de afastamento mínimo.

10. No âmbito da implementação do empreendimento, dever-se-á assegurar de que
não poderá haver a implantação de qualquer edificação em área inundável/zona
ameaçada pelas cheias, quer se implante acima ou abaixo do solo.

A implantação do Loteamento tem em consideração a linha de limite da zona
ameaçada pelas cheias, não propondo usos urbanos na mesma, conforme se pode ver na
planta de implantação e cortes demonstrativos apresentados no Anexo X. Será apenas
localizado o grupo de bombagem associado ao furo artesiano para rega a localizar na
área de cedência da parcela B.

11. Sistemas de drenagem periféricos para as águas pluviais, que garantam que a
maior parte (cerca de 80%) das águas pluviais provenientes das coberturas, tal como
referido no EIA, se infiltrarão no solo ou serão armazenadas para reutilização.
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instalações

e

equipamentos

hidráulicos

indica

o

sistema

de

reaproveitamento de águas pluviais no Lote 1. Atualmente está contemplada a recolha
da totalidade da água das coberturas. A drenagem das coberturas verdes dos edifícios
será executada por intermédio da pendente natural das lajes de cobertura, barreira
hidráulica e camadas drenantes, que encaminharão o escoamento para os ralos do
sistema

sifónico

(envoltos

em

caixas

próprio

as

para

coberturas

verdes),

e

posteriormente para os tubos de queda e rede de coletores suspensos, até à rede
exterior que encaminha para 3 lagos de armazenamento previstos, com filtração prévia.
Abaixo apresenta-se esquema de drenagem da cobertura. O dimensionamento do volume
de armazenamento foi feito de acordo com a respetiva especificação técnica da ANQIP
“ETA 0701 - Sistemas de aproveitamento de águas pluviais em edifícios (Versão 9)”.
Como se poderá verificar no capítulo 3.1/3.12 e 5 (5.2 – Critérios de dimensionamento)
da MD - documento FFC-QDE-ZZZ-ZZZZ-RP-HIP-0003 e o desenho número: FFC-QDEXXX-ZZZZ-DR-HIP-5403 - REDES DE ÁGUAS - ESQUEMA DE PRINCÍPIO DA REDE DE
ÁGUA DE CONSUMO, constante no Anexo IV.
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Encontra-se previsto um sistema de aproveitamento de águas pluviais nos lotes 2 a
5, permitindo realizar o armazenamento das águas da chuva. Deste modo, o sistema
permite reduzir significativamente o consumo de água doméstica, resultando não só
numa contribuição efetiva para a preservação dos recursos hídricos, mas também num
investimento vantajoso com retorno económico a curto prazo, uma vez que conduz a
uma redução do custo associado ao consumo de água. Permite ainda, através da recolha
e reutilização, reduzir o volume de águas pluviais conduzidas para o rio Leça. As áreas de
cobertura com recolha de água nos lotes 2 a 5 correspondem a cerca de 1/3 da área
destes lotes. Existe ainda um conjunto de áreas verdes em domínio privado, com cerca
de

15,000m2,

onde

se

fará

igualmente

a

recolha

de

águas

pluviais

para

reaproveitamento/reutilização.
Com vista a maximizar a eficiência deste sistema, a água armazenada será utilizada
na rega de espaços verdes, autoclismos, lavagens diversas. Esta panóplia de utilizações
garante a reutilização total da água recolhida, pois embora por vezes não seja necessária
para a rega será sempre utilizada em lavagens e autoclismos.

12. Apresentação de soluções que garantam o acesso ao empreendimento em
momentos e regimes severos de cheia ou variações de caudal.

São vários os acessos que permitem acesso de pessoas em caso de cheia.
Tem-se caminhos pedonais a cotas intermédias que permitem a circulação de pessoas
quando ocorrem pequenas cheias e caminhos na cota alta que corresponde à cota não
inundável para a cheia dos 100 anos. A ponte pedonal proposta encontra-se a cota
superior à de cheia ligando as duas margens e permitindo, na margem direita, a fuga por
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caminhos rurais atuais e no futuro pelos caminhos do Parque da Paz e, na margem
esquerda, o acesso ao empreendimento e à EN 13. O acesso rodoviário faz-se pela via da
cota superior que não é inundável.

Fonte: LRC. (julho de 2022). Fuse Valley – Parcela B – área de cedência. Arquitetura paisagista. Ponte pedonal
Figura IV.7 – Perspetiva da ponte pedonal proposta

13. Instrução de um processo de correção material da carta da REN, nos termos do
artigo 19.º do RJREN, relativamente à área delimitada como Área de Instabilidade de
Vertentes (AIV), de acordo com os fundamentos expressos no Relatório Síntese do EIA
e Aditamento.

O procedimento já foi instruído e enviado para a Câmara Municipal de Matosinhos que
encaminhou para a CCDRN para apreciação prévia a 13 de maio. Aguarda-se resposta.

14. Obtenção dos pareceres favoráveis das diversas entidades com jurisdição no local,
nomeadamente, da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional – tendente à
afetação de áreas da RAN para fins não agrícolas, da Agência Portuguesa do Ambiente,
para efeitos de licenciamento em áreas do domínio hídrico, e da Autoridade Nacional
da Aviação Civil (ANAC), relativamente à servidão Aeroporto Francisco Sá Carneiro
(zona 5 – superfície horizontal interior).

Os pareceres referidos encontram-se no Anexo IX.
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15. Demonstração do cumprimento das condicionantes expressas no parecer emitido
pela E-Redes a 3 de maio de 2021 (e que consta em anexo ao Parecer Técnico Final da
CA).

“Verifica-se que a Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto (conforme
Planta em Anexo), interfere ou tem na sua vizinhança, infraestruturas elétricas de Alta
Tensão, Média Tensão e Baixa Tensão, integradas na Rede Elétrica de Serviço Público
(RESP) e concessionadas à E-REDES.”
R: A elaboração do projeto de serviço público, relativo às redes de média e baixa
tensão do loteamento, foram elaborados em colaboração com os técnicos da E-Redes,
tendo sido sempre acauteladas todas as questões relativas à compatibilização com as
infraestruturas existentes.
Relativamente à linha de Alta Tensão que atravessa o loteamento, foi solicitado à ERedes o desvio da mesma. Para a escolha do novo traçado da linha, foram realizadas
diversas reuniões com os técnicos da E-Redes, tendo sido acordado o traçado
representado na peça desenhada P-2021-056_IEE_PL_400_R02.
Os traçados das redes tiveram em conta a conservação da natureza e da
biodiversidade que visam a minimização dos diversos tipos de impacte sobre os valores
naturais, designadamente sobre a avifauna, que possam decorrer da sua instalação,
principalmente os riscos de colisão com os cabos nus e de eletrocussão nos elementos
ativos adjacentes às travessas existentes nos apoios de rede.
“Todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a
respeitar as servidões administrativas constituídas, com a inerente limitação do uso do
solo sob as infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da necessidade do
estrito cumprimento das condições regulamentares expressas no Regulamento de
Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de Segurança de Redes de
Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da
DGEG e da E-REDES em matéria técnica.
Informamos

que,

por

efeito

das

servidões

administrativas

associadas

às

infraestruturas da RESP, os proprietários ou locatários dos terrenos na área do EIA, ficam
obrigados a: (i) permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de
estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem
como

a

permitir

a

ocupação

das

suas

propriedades

enquanto

durarem

os

correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 horas; (ii) não efetuar nenhuns
trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas sem o prévio contacto
e obtenção de autorização por parte da E-REDES; (iii) não consentir, nem conservar
neles, plantações que possam prejudicar essas infraestruturas na sua exploração.”
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R: As infraestruturas de serviço público encontram-se instaladas, na sua maioria, nos
arruamentos públicos de acesso ao loteamento. Nos casos em que as infraestruturas se
encontram instaladas em terreno privativo, será assegurado o acesso às mesmas pelos
técnicos da E-Redes 24 horas por dia. Para o efeito não serão instaladas quaisquer
barreiras, vedações ou portões de acesso.

16. Na modelação de terrenos deve atender-se à necessidade de estabelecer a
continuidade com o terreno natural, de forma a favorecer a instalação da vegetação,
nomeadamente nos espaços periféricos a Norte e a Sul, compatibilizando a topografia
natural sem cortes bruscos e declives significativos, promovendo uma transição
gradual de continuidade paisagista com os terrenos adjacentes, através da modelação
topográfica, ainda que de forma artificializada.

Conforme projeto em anexo, na área de cedência do Lote 1 existe a intenção de
implantar o percurso ribeirinho (ciclovia / percurso de manutenção) sobre as cotas
existentes, sendo a sua implantação até à cota superior, ao nível da Via Norte, feita
procurando o menor impacto possível na topografia e vegetação existente. A modelação
proposta vai no sentido de assegurar sempre transições suaves entre o terreno natural e
outras ocupações (ver plantas de Corte e Zoom do Projeto de Paisagismo- parcela A no
Anexo XI).
Na área de cedência correspondente aos lotes 2 a 5, definiram-se taludes e
plataformas que asseguram a compatibilização com as cotas dos terrenos e vias que se
encontram na envolvente. Os taludes preconizados terão uma leitura próxima dos
taludes preconizados para o parque da Paz na margem esquerda, havendo coerência
entre margens. (Ver plano de modelação, perfis e memória descritiva cap. A.2 no Projeto
de Paisagismo da Parcela B no Anexo XI).
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17. O desenvolvimento do projeto de integração paisagística (PIP) é determinante e deve ser cuidado,
abrangente e tido como fundamental.
O PIP deverá incluir, entre outras, as seguintes peças processuais:
- memória descritiva e justificativa;
- plano geral;
- planos de plantação e/ou sementeiras;
- caderno de encargos;
- projeto de rega;
- mapa de medições;
- orçamentação;
- cronograma de implementação;
- plano de manutenção.
Qualquer opção no desenvolvimento do projeto deve atender às premissas iniciais de integração paisagística
fundamentada na conceção de coberturas verdes, espaços de enquadramento, e zonas arborizadas
apresentadas na presente fase.
Deve ser compatibilizado todo o material vegetal com a Unidade Homogénea de Paisagem UHP-vale do Leça
no plano de plantação de árvores arbustos e revestimento do solo, atendendo à escolha de espécies
autóctones resistentes a doenças, de reduzidos cuidados fitossanitários, com baixas exigências no consumo
de água e níveis de manutenção reduzidos. Devem ser preferidas formações herbáceas de elevado grau de
cobertura promovendo as boas práticas ambientais no sistema de rega e fertilização dos espaços verdes.
Deverão ser estudadas soluções de arquitetura e de arranjos exteriores (ex. planeamento de orlas
multiestrato em locais estratégicos) que minimizem os efeitos da luz artificial sobre o Rio Leça e
comunidades florísticas e faunísticas associadas.
Nas coberturas ajardinadas, deverá igualmente privilegiar-se a utilização de espécies autóctones e fixadoras
das espécies faunísticas potenciais (essencialmente da avifauna), sobretudo as que apresentam estatuto de
ameaça em Portugal e/ou que se encontram listadas nos anexos das Diretivas Aves e Habitats.
O plano de manutenção paisagística deverá garantir a médio e longo prazo a manutenção das espécies
vegetais, assegurando que a solução proposta atinge os fins paisagísticos e de enquadramento pretendidos,
e assumidos inicialmente pelo proponente na presente fase, para os diferentes estratos arbóreo arbustivo e
herbáceo a longo prazo. Deste Plano deverá constar a forma de atuação e monitorização do material vegetal
em fase de funcionamento.
A aplicação de fertilizantes, produtos fitofármacos ou equivalentes nos espaços verdes deverá ser evitada,
impedindo que existam zonas onde a concentração dos compostos azotados, originando zonas de poluição
referenciais. Dada a grande extensão de áreas verdes qualquer aplicação mínima destes produtos terá
consequências significativas de concentrações no solo e escorrências superficiais, pelo que se deve dar uma
especial atenção à definição de espécies a indicar nos respetivos planos de plantação, com recurso a
espécies resistentes a doenças, de baixa manutenção, consumo de água reduzido, e autóctones.
Em acréscimo, nos diversos planos de plantação, sementeira e revestimento do solo, deverá recorrer-se a
hidrossementeiras de espécies herbáceas e arbustivas preferencialmente autóctones, de forma a promover o
revestimento vegetal contínuo e permanente das áreas expectantes e de enquadramento, contribuindo
assim para a proteção contra a erosão e rápida integração paisagística destes espaços.
Em relação às espécies protegidas, foram localizados 53 sobreiros adultos na área de estudo e deve ser dada
especial importância e garantida a sua integração no projeto, através da possível mudança de
local/transplante ou reforço de plantação em fase de construção, podendo os mesmos ser utilizados na
integração paisagística das zonas intervencionadas ou plantados na envolvente próxima, em áreas de habitat
e condições edafoclimáticas semelhantes.
Caso seja necessário proceder ao seu abate, deverá ser assegurado o cumprimento da legislação em vigor.
O PIP deverá ainda incluir Plano dedicado à galeria ripícola, precavendo a situação de manutenção a longo
prazo, assim como garantir a compatibilidade da proposta com o Masterplan do Corredor do Rio Leça.
Assim, e sempre que possível, o projeto (nomeadamente ao nível do projeto de espaços exteriores e do
Projeto de Integração Paisagística) deverá acautelar a salvaguarda e manutenção das galerias ripícolas, das
áreas de habitats classificados (habitats 4030 e 91E0), dos Sobreiros e da demais vegetação autóctone
existente na parte da área de intervenção que será destinada a espaços verdes de utilização coletiva ou que,
mesmo integrada nos lotes, permanecerá como área permeável.

Os Projetos de Paisagismo desenvolvidos para as áreas de cedência de ambas as
parcelas e áreas de enquadramento das infraestruturas viárias foram desenvolvidos
tendo em atenção os aspetos focados neste ponto da DIA, conforme se pode constatar
através análise dos Projetos que acompanham o RECAPE.
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18. Estabilização das margens do Rio Leça de forma naturalizada, com recurso a
vegetação ripícola e engenharia vegetal, em transição para uma paisagem natural
própria de um corredor ecológico.
Quanto à estabilização de margens existe a intenção de promover, de forma
coordenada com as intervenções a realizar pela Associação dos Municípios do Corredor
do Rio Leça, um conjunto de ações à semelhança do executado no âmbito do projeto da
Ecovia do Rio Leça, na margem oposta ao Fuse Valley.
Nos projetos de paisagismo anexos ao RECAPE são identificadas as áreas onde serão
implantadas soluções de estabilização das margens em articulação com as intervenções
da Associação.
No Projeto de paisagismo da área de cedência da parcela B é ainda apresentada uma
memória descritiva das soluções de engenharia natural a utilizar.

19. Os caminhos pedonais e cicláveis associados à fruição das áreas verdes do rio Leça
devem ser adaptados às condições topográficas do terreno, devendo ser utilizados
pavimentos permeáveis ou semipermeáveis.

Os projetos de paisagismo de ambas as parcelas consideram a medida referida sendo
utilizados pavimentos permeáveis que terão a dimensão e estrutura adequadas às
condições topográficas do terreno e utilização prevista para os mesmos.
Conforme projeto em anexo, na área de cedência do Lote 1 existe a intenção de
implantar o percurso ribeirinho (ciclovia / percurso de manutenção) sobre as cotas
existentes e em material permeável, sendo a sua implantação feita até à cota superior,
ao nível da Via Norte, procurando o menor impacto possível na topografia e vegetação
existente.
Nas áreas de cedência são usados caminhos em taludes que funcionam como banquetas
para redução da erosão. O tabuleiro da ponte proposta será em pultrudido, totalmente
permeável.

20. Privilegiar a utilização de soluções de cariz natural e sustentável na estabilização
dos taludes.

Conforme projetos em anexo, na área de cedência do Lote 1 existe a intenção de
implantar soluções de estabilização com recurso à plantação de manchas herbáceoarbustivos e solução técnicas de caráter biodegradável (materiais naturais).
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Na área de cedência dos restantes lotes as soluções passam pela definição de
inclinações máximas, pela utilização de banquetas intermédias para redução da erosão,
plantações e sementeiras em taludes e colocação de estruturas em madeira.

21. Caso se pretenda a instalação de estruturas de apoio, estas devem ser de tipo leve
e amovível.

Na área correspondente à cedência para espaços verdes do Lote 1, não estão
previstas estruturas de apoio.
Na área de cedência correspondente aos restantes lotes prevê-se uma pequena
estrutura amovível para o grupo de bombagem do furo para rega.

22. Acautelar a seleção preferencial de equipamentos de climatização que utilizem
fluidos naturais ou gases fluorados com menor Potencial de Aquecimento Global (PAG).

Nos edifícios do Lote 1 optou-se pela adoção de chillers, com fluidos frigorigéneos o
mais favoráveis ao ambiente possível, sem CFCs, e de baixa pegada carbónica.
Nos restantes lotes, os equipamentos de climatização e de produção de água quente
sanitária utilizarão, sempre que possível, fluídos frigorígenos com baixo Potencial de
Aquecimento Global / Global Warming Potencial (GWP), ecológicos, com menor impacto
ambiental e com uma boa eficiência energética.

23. Concretização de todas as medidas de sustentabilidade preconizadas para
obtenção das certificações identificadas, designadamente através da integração
equipamentos inteligentes, implementação de sistemas de reciclagem, reutilização,
redução do consumo e maximização das alternativas de origens dá água, utilização de
energias renováveis, e implementação dos princípios da eficiência energética,
nomeadamente através da otimização da iluminação e a ventilação naturais, apoio de
um sistema de iluminação eficiente, sistemas de ar condicionado, sistema centralizado
de gestão da energia e outros equipamentos.

Está prevista a certificação do Projeto do Campus da Farfetch (Lote 1) nos sistemas
LEED e WELL. De seguida, sumarizam-se as estratégias e medidas que se propõem
implementar nas diversas áreas da sustentabilidade, para permitir a obtenção destas
certificações no seu nível mais elevado – o Platinum. Apenas com a entrada em
funcionamento será possível verificar a concretização de todas as medidas agora em
projeto e que se pretendem implementar.
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LEED
Localização e transporte (Location and transportation):
A localização do Campus foi escolhida de modo a selecionar um local com
disponibilidade de serviços perto, e de fácil acesso. Para além disso a FARFETCH procura
implementar diversas medidas para reduzir o impacto do transporte individual, como
providenciar transporte coletivo para os funcionários, entre o campus, o centro da cidade
do Porto, e outros pontos de concentração de colaboradores. A rede de ciclovia do
campus, será integrada com uma rede envolvente e que se pretende expandir de modo a
fazer a ligação a pontos de transportes públicos com o metro. Existem também
transportes coletivos na imediação do campus. Ainda, estão previstos lugares de
estacionamento destinados exclusivamente para carros elétricos, para além de lugares
para as bicicletas, cuja localização está mais próxima das entradas, de forma a funcionar
como discriminação positiva destas opções de mobilidade.

Campus sustentável (Sustainable site):
O conceito do campus foi pensado para proporcionar a maior integração com a
natureza possível, prevendo a recuperação das zonas ribeirinhas, com reposição de
condições pré-existentes, e a integração dos novos edifícios com estas, dotando-os de
diversas áreas verdes, praças com árvores, e coberturas ajardinadas. Estas estratégias
permitem diminuir o efeito do calor nas áreas edificadas.
Está prevista a reutilização da água das chuvas, sendo esta reaproveitada totalmente
para a rega quer das coberturas quer dos jardins envolventes. Este sistema está apoiado
em lagos exteriores que se interligam com o campus e permitem armazenar maiores
quantidades de água, sem recurso a depósitos de betão.
O projeto de iluminação exterior está reduzido ao estritamente necessário e foi
idealizado de forma a limitar a poluição luminosa na área envolvente.

Eficiência do uso da água (Watter efficiency):
O projeto prevê que os sistemas e equipamentos dos sistemas hidráulicos sejam de
máxima eficiência e baixo consumo com a classificação mínima A. Todos os sistemas
possuem medição de consumo de água detalhada, de forma a monitorizar e controlar os
consumos.
As plantas previstas são de baixa dotação de rega e de espécies locais, diminuindo
assim também as necessidades extraordinárias de água. Refere-se ainda novamente o
recurso ao aproveitamento das águas pluviais.
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Energia e atmosfera (Energy and Atmosphere):
No que respeita o provejo prevê a utilização de equipamentos de elevada eficiência.
Será previsto um sistema de gestão do edifício, centralizado que incluirá a monitorização
e controle de consumos de energia com vista à sua otimização
No campus esta prevista a instalação de painéis fotovoltaicos numa pequena parte das
coberturas e na sua envolvente, com vista à obtenção da classificação NZEB. A Farfetch
irá suportar a compensação das emissões associadas à construção e operação do
Campus.
O projeto prevê a seleção preferencial de equipamentos de climatização que utilizem
fluidos naturais ou gases fluorados com menor Potencial de Aquecimento Global (PAG).
A Farfetch contratou uma equipa de comissionamento externa das instalações para
garantir a obtenção dos objetivos estabelecidos.

Materiais e recursos (Material and resources):
A FARFETCH está a desenvolver os projetos com uma análise LCA - life-cycle
assessment dos materiais do campus de forma a avaliar os materiais e soluções com
menor pegada carbónica, de modo a selecionar as alternativas com a menor pegada
carbónica possível.
Foi também desenvolvido um PPGRCD – Plano de Prevenção e Gestão de resíduos de
Construção e Demolição – com vista à proteção ambiental e a correta separação e
valorização dos resíduos, cujo reaproveitamento se procura conseguir sempre que
possível.
Todos

os

materiais

serão

preparados

para

serem

reutilizados,

incluindo

o

reaproveitamento dos equipamentos e mobiliário dos atuais escritórios da FARFETCH que
serão instalados no novo espaço.

Qualidade ambiente interior (Indoor Environmental Quality):
Os materiais que são selecionados para os interiores, e para a construção, serão
materiais ecologicamente limpos. No âmbito do comissionamento estão definidos ensaios
finais para confirmar os níveis previstos da qualidade do ar interior.
O projeto prevê iluminação natural nos espaços de permanência. A manutenção das
condições de conforto será garantida pela instalação de vários tipos de sensores que
permitem aferir a qualidade do ambiente e, assim, através de um sistema de gestão
técnico central, adaptar os diversos sistemas para atingir as melhores condições, pela
regulação

dos

equipamentos

em

função

de

diversos

parâmetros

–

presença,

luminosidade, temperatura, dióxido de carbono, entre outros.
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Inovação (Innovation):
A certificação LEED esta a ser desenvolvida por técnicos acreditados, com o objetivo
de dotar o edifico de soluções inovadoras. A FARFETCH realiza inquéritos regulares aos
utilizadores dos edifícios, que permitem a implementação de melhorias.
A estratégia de compras da FARFETCH fomenta a aquisição de produtos com
certificação ambiental.

Regional Priority:
Este projeto está inserido numa área protegida junto ao rio que está a ser reabilitada.
É criada uma envolvente com a natureza, com impacto direto na zona que atualmente é
um baldio, reabilitando a mesma.
Todo o projeto está pensado em harmonia com a envolvente, com políticas
responsáveis e de qualidade.

WELL
Ar (Air)
O conceito da certificação WELL visa atingir níveis elevados de qualidade do ar durante
o ciclo de vida do edifício através de estratégias ativas ou passivas.
Durante a construção, todas as condutas e equipamentos de transporte de ar serão
protegidos

e

tamponados,

e

verificada

a

sua

limpeza

antes

da

entrada

em

funcionamento.
Perto do final da construção, a Farfetch irá contratar uma equipa para ensaios e
medições dos índices da qualidade do ar, como a concentração de partículas, gases
orgânicos, monóxido de carbono, entre outros, para avaliar a qualidade do ar e o
cumprimento dos parâmetros previstos quer na legislação, quer no âmbito da certificação
da sustentabilidade, de modo a executar ações corretivas caso sejam necessárias antes
da ocupação dos edifícios.
Durante a exploração do campus, será feita a monitorização e controle dos principais
índices de qualidade do ar, através de um sistema de gestão técnica centralizada, para
garantir o conforto e bem-estar dos ocupantes. Serão feitas medições anuais.
Todos os equipamentos de admissão de ar para o interior, terão filtragem adequada.
Não será permitido fumar no interior dos edifícios e está também prevista a limitação das
zonas de fumadores apenas a espaços exteriores que não estejam próximos das
admissões de ar e entradas ou janelas dos edifícios.
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Água (water)
O conceito da certificação WELL para a água, visa uma distribuição de água cujas
características são adequadas quer para o consumo quer para os restantes usos.
Será levado a cabo um plano de controlo, com análises regulares à qualidade da água,
incluindo verificação de contaminantes, nomeadamente Legionella. Prevê-se também um
sistema de desinfeção e controlo de água.
Está ainda prevista a recolha e reutilização das águas pluviais para que seja reduzida
ao mínimo o uso de água potável para fins que não sejam o consumo humano. A
Farfetch prevê a utilização de equipamentos eficientes como torneiras, cisternas de
autoclismo, duches, entre outros, para diminuir a quantidade de água utilizada.

Nutrição (nourishment)
Este conceito visa a existência de opções alimentares saudáveis e nutritivas, a
existência de frutas e saladas, bem como transparência dos índices nutricionais dos
alimentos disponibilizados.
A Farfetch irá assim procurar disponibilizar um conjunto de opções com melhor relação
nutritiva, com clara informação dos índices nutricionais como o açúcar, calorias,
alergénios e outras informações relevantes aos consumidores. Serão disponibilizadas
opções sem custos no que respeita à opção do consumo de água. Não serão feitos
anúncios a opções com elevados índices calóricos e/ou elevados níveis de açúcar.

Iluminação (light)
O conceito do bem-estar na iluminação visa obter um ambiente adequado para
promover a qualidade a nível visual, e de bem-estar.
O projeto prevê o recurso a iluminação com controlo de luminosidade, e índices de
renderização adequados. Foram efetuadas simulações de iluminação de modo a
comprovar a adequação dos equipamentos previstos bem como o controlo dos mesmos.
As fachadas envidraçadas em praticamente todos os espaços, permitirão obter luz
natural nos espaços regularmente ocupados.
Prevê-se a utilização de cortinas, para melhorar o controlo da luz exterior,
nomeadamente relativamente ao encandeamento.
O projeto levará a cabo uma simulação que contemple os aspetos da luz exterior e
interior e permitirá adequar o controlo dos equipamentos para os valores de iluminação
necessários para o conforto dos utilizadores.
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Movimento (movement)
Este conceito baseia-se na promoção da atividade física, por meio de projetos
ambientais, políticas e programas, e no próprio desenho do projeto de arquitetura para
garantir que as oportunidades de atividade física sejam integradas na cultura da empresa
e do campus.
Para atingir este fim, o projeto de paisagismo e arranjos exteriores, prevê o desenho
de diversos caminhos, integrados na paisagem, que permitem que os ocupantes e
visitantes possam circular e estar envolvidos na natureza. Desde caminhos pedonais a
ciclovias, e coberturas verdes acessíveis, são diversos os fatores que promovem a
atividade no meio natural. Será também disponibilizado o acesso a zonas de balneários e
lugares de estacionamento para bicicletas e trotinetes.
Adicionalmente, prevê-se a disponibilização de espaços funcionais de atividade física,
como espaços para yoga, campos de jogos exteriores e outras oportunidades de
atividades. O campus será acessível, pelo que todos poderão participar na envolvência
com a natureza e usufruir do espaço.
Pretende-se promover a circulação dos colaboradores nos espaços, de forma a reduzir
o tempo de permanência seguido sentado, através da arquitetura do espaço que prevê
ligação interna entre edifícios, e escadas confortáveis entre pisos.
Os locais de trabalho permitem a adequação dos ambientes às condições pretendidas,
como por exemplo a altura das cadeiras. As zonas de trabalho são escolhidas pelos
trabalhadores, podendo estes optar por uma variedade de posições/locais que mais lhes
convenham – mesas altas ou baixas, e espaços de trabalho não convencionais.

Térmica (termal performance)
O conforto térmico será atingido por uma monitorização e controlo instantâneo de
acordo com a utilização/ocupação dos espaços. Está prevista a monitorização da
temperatura, humidade e outros contaminantes, sendo que o sistema se adapta
controlado pelo sistema de gestão do edifício.
Está prevista a realização de inquéritos de satisfação dos ocupantes de modo a avaliar
e posteriormente permitir a possibilidade de adequar o sistema.
A distribuição dos postos de trabalho, definida pelos utilizadores e sem caracter
definitivo também permite que o utilizador escolha o local onde se sente mais
confortável.

Som (sound)
O controlo das características acústicas do espaço será tido em conta na elaboração
dos projetos, selecionando materiais e desenhando o espaço de modo a permitir atingir
os níveis de conforto adequados aos utilizadores.
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Serão previstas zonas de “silencio” ou de maior ruido, sinalizadas, em função das
atividades previstas em cada espaço, pelo que os utilizadores podem-se deslocar para
onde se sentirem mais confortáveis.
Serão efetuados ensaios para garantir a qualidade acústica do projeto, nomeadamente
a redução de poluição sonora quer de máquinas e equipamentos, quer dos espaços
interiores adjacentes.

Materiais (materials)
O projeto contempla uma análise aos materiais utilizados nas diversas especialidades
com o sentido de eliminar quaisquer componentes com risco para a saúde dos
utilizadores, como o uso de amianto, chumbo ou mercúrio, ou COVs.
Será também aplicado, conforme legislação portuguesa, um controlo ambiental da
obra e dos resíduos produzidos.
Serão desenvolvidos sistemas de gestão dos resíduos produzidos tanto na fase de
obra como na de exploração. Nesta última serão previstas ações de sensibilização e
educação dos utilizadores para separação dos resíduos, com vista à reciclagem.

Mente (mind)
A FARFETCH aplica atualmente uma política de bem-estar mental, com apoio médico e
a possibilidade de realizar atividades físicas. Está previsto o acesso a consultas de
psicologia, aulas de yoga, salas de descanso, e um laboratório de saúde e segurança,
para os seus colaboradores.

Comunidade (community)
A Farfetch pretende desenhar um Campus que seja uma referência para a Inclusão,
igualdade e acessibilidade, de modo a garantir igualdade de experiências a todos os seus
colaboradores integrando todas as diferenças. Para além das medidas de acessibilidade
em espaço físico, a dispõe de políticas de Empresa para promover estes objetivos. A
título de exemplo, todos os colaboradores dispõem de seguros de saúde, e a Farfetch
disponibiliza dias de licença de trabalho, para projetos de envolvimento comunitário.
O projeto prevê espaços como uma creche e salas de amamentação, para apoio às
famílias.

Os projetos dos lotes/edifícios da Parcela B (Lotes 2, 3, 4 e 5) encontram-se
ainda

em

fase

de

estudo

prévio,

pelo

que

a

concretização

das

medidas

de

sustentabilidade está ainda em desenvolvimento.
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O lote 2, destinado às instalações da Fundação José Neves, tem como objetivo obter
as certificações LEED e WELL com os níveis Platinum.
Os lotes 3, 4, e 5, não têm ainda definidos os futuros ocupantes, pelo que os edifícios
serão desenvolvidos num conceito Core&Shell, ficando o desenho dos espaços interiores
de cada fração autónoma a cargo dos respetivos ocupantes. Por forma a garantir uma
ocupação articulada com os objetivos de sustentabilidade inerentes ao empreendimento,
será desenvolvido um manual de ocupação que será entregue aos futuros ocupantes para
informar os projetos de fit-out das suas frações, e que incluirá um conjunto de boas
práticas para garantir uma gestão de operações eficiente e a redução das emissões de
carbono do empreendimento. Estes três lotes têm como objetivo obter as certificações
LEED e WELL com os níveis Gold.
Como todos os processos de certificação, os níveis atingidos só serão confirmados na
conclusão do processo.
No que respeita à utilização de equipamentos inteligentes, os edifícios destes lotes
serão dotados de um sistema BMS (Building Management System), capaz de monitorizar
e controlar as operações do edifício através da automatização, abrangendo os sistemas
elétricos, mecânicos e hidráulicos. Desta forma conseguir-se-á otimizar o desempenho
dos sistemas, detetar, prever, e evitar falhas, bem como aumentar o conforto dos
ocupantes.
O BMS controla, nomeadamente, o funcionamento da iluminação exterior e interior, a
monitorização dos níveis de CO2 nos espaços interiores assegurando, em resposta, a
ventilação adequada, o funcionamento dos sistemas de climatização para manutenção da
temperatura adequada, o funcionamento dos sistemas de rega com base em sensores e
dados climáticos, monitorização e controlo dos reservatórios de água, monitoração e
controlo da distribuição e consumo de energia, rastreamento de elevadores, articulação
com sistemas de deteção e extinção de incêndios, sistema de controlo de acessos, CCTV
e alarme, processamento de dados associado à gestão das operações e à manutenção
dos equipamentos, entre outros.

O sistema de gestão de operações prevê ainda o desenvolvimento de uma aplicação de
apoio aos ocupantes do empreendimento e associada ao sistema BMS com 4 pilares:
1. Bem-estar e experiência dos Ocupantes: Para promover um ambiente saudável e
confortável, onde os ocupantes conseguem atingir o máximo desempenho.
2. Utilização do Espaço: Para adaptar o espaço às necessidades dos ocupantes, através
da recolha de informação em tempo real.
3.

Desempenho

Sustentável:

Para

promover

o

cuidado

do

meio

ambiente

e

consciencializar os ocupantes da importância da redução do consumo de energia, água e
produção de resíduos.
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4. Eficiência de Operações: Providenciar apoio tecnológico à manutenção e às operações
para garantir a eficiência de recursos e a realização atempada dos trabalhos, tanto ao
nível da manutenção planeada como reativa.

Relativamente à implementação de sistemas de reciclagem, cada lote terá um espaço
apropriado para deposição dos resíduos, com condições de acesso adequadas para
recolha, de acordo com as especificações dos serviços municipais. Cada compartimento
será equipado com o número adequado de contentores para cada tipo de resíduo, de
acordo com as estimativas apresentadas no projeto de RSU, segundo as especificações
dos serviços municipais. As zonas comuns do empreendimento (interiores e exteriores)
serão equipadas com equipamentos de deposição de resíduos que permitam a separação
para reciclagem, em quantidade e localização adequadas, e que serão reconduzidos
pela(s) equipa(s) de limpeza e manutenção do empreendimento ao compartimento de
RSU, para posterior recolha pelos serviços municipais.
Por forma a garantir uma ocupação articulada com os objetivos de sustentabilidade
inerentes ao empreendimento, será desenvolvido um manual de ocupação que será
entregue aos futuros ocupantes para informar os projetos de fit-out das suas frações, e
que incluirá, entre outros aspetos, um conjunto de boas práticas a adotar na gestão de
resíduos, nomeadamente, a criação de um espaço destinado à reciclagem próximo da
fonte de produção, redução no uso de papel para impressões, promoção do uso de café
moído e não de cápsulas descartáveis, entre outras. Os resíduos de cada fração
autónoma serão reconduzidos ao compartimento RSU do respetivo lote pela(s) equipa(s)
de limpeza e manutenção, para posterior recolha pelos serviços municipais.
A reutilização de recursos é um dos princípios fundamentais do projeto, pois é uma das
estratégias mais eficazes para reduzir o consumo e o desperdiço de materiais. O projeto
prevê um conjunto de soluções construtivas e práticas operacionais de acordo com esse
objetivo. A título de exemplo, na construção dos edifícios dos lotes 2 a 5 está prevista a
utilização do sistema Bubble Deck - lajes de betão biaxiais, que incorporam esferas de
PVC reciclado no interior da armadura, permitindo assim, o aligeiramento de toda a
estrutura e consequente redução da quantidade de betão utilizado. O projeto está a ser
desenvolvido de acordo com o conceito "Compras sustentáveis" dando preferência a
materiais com conteúdo reciclado e/ou reciclável permitindo reduzir as emissões no ciclo
de vida do material/produto (ver o ponto 37 para mais informação).

Acerca da redução do consumo e maximização das alternativas de origens da
água, o projeto de hidráulica dos edifícios dos lotes 2 a 5 está a ser desenvolvido com o
objetivo de reduzir:
1. O consumo de água no interior, através da escolha de equipamentos eficientes no que
respeita à quantidade de água utilizada e inteligentes para uma redução ainda maior do
consumo, e da incorporação de água da chuva e bombagens das caves como fontes
alternativas de água nos sistemas de autoclismos.
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2. O consumo de água no exterior, através da escolha de espécies adaptadas e
autóctones com baixas necessidades de irrigação, a limitação da utilização de relvados e
de rega por aspersores, e a incorporação de água da chuva para a rega.

O principio da eficiência energética no projeto passa, em primeiro lugar, por otimizar
a performance do envelope (fachada e coberturas), nomeadamente, isolamento térmico,
vidro e elementos de sombreamento, escolhidos e dimensionados de acordo com o clima
da região; segundo, pela escolha de sistemas eficientes de elétrica e mecânica, apoiados
por uma rede de sensores para uma operação mais inteligente; por último, destinar
cerca de 30% da área das coberturas para produção de energia renovável com painéis
fotovoltaicos por forma a cobrir o máximo possível as necessidades energéticas dos
edifícios. Em paralelo, está também em estudo a possibilidade de instalar produção de
energia renovável Off-Site num local próximo para elevar ainda mais os objetivos de
sustentabilidade do empreendimento.

24. Demonstração da compatibilização nas coberturas, das zonas técnicas com outras
formas de produção de energia. Ainda sobre este tema, importa esclarecer com rigor o
desenho do quinto alçado e como pretendem resolver o efeito sobejamente conhecido,
de eutrofização das coberturas verdes (áreas de sobra) com a implementação de
grandes áreas de painéis.

No projeto do Lote 1 está prevista a instalação de painéis fotovoltaicos inseridos nas
coberturas, que aproveitam a inclinação e orientação destas. As áreas técnicas de apoio
inserem-se por baixo destes painéis, o que possibilita a injeção de energia em pontos
estratégicos da rede de distribuição de energia, de forma a minimizar perdas e a otimizar
a eficiência do sistema.
O efeito de eutrofização das coberturas verdes é mitigado através de plano de
manutenção que indica a regular limpeza dos painéis fotovoltaicos.
A implantação dos painéis fotovoltaicos encontra-se nas peças desenhadas da série
número:

FFC-QDE-ZZZ-ZZZZ-DR-ELE-2200

-

ALIMENTAÇÃO

E

DISTRIBUIÇÃO

DE

ENERGIA e existe uma descrição do sistema no ponto 10.7.6 da MD, documento: FFCQDE-ZZZ-ZZZZ-RP-ELE-0001 constantes em anexo (Anexo XII).
Os lotes 3 a 5 têm coberturas desenvolvidas em 2 níveis, com o nível mais baixo
alocado a áreas técnicas para equipamentos de AVAC (cerca de 30% da área do piso) e
terraços acessíveis com integração de espaços verdes (cerca de 30% da área do piso), e
com o nível mais alto (cobertura dos núcleos) alocado à instalação de painéis
fotovoltaicos para a produção de energia necessária de acordo com o regulamento
energético (cerca de 50% da área total da cobertura) e em linha com os targets de
sustentabilidade definidos para o projeto. Este nível mais alto terá uma estrutura de
lamelas decorativas que contribuem para o ensombramento dos terraços do piso inferior,
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as quais integrarão também vegetação (arbustivas trepadeiras), por forma a garantir
uma continuidade visual de qualidade na definição do quinto alçado.

25. Apresentação de estimativa e quantitativos previstos para a produção de resíduos
num horizonte temporal nunca inferior a 10 anos.
Para a estimativa solicitada, consideraram-se como valores base os dos relatórios
disponíveis sobre resíduos da APA “GESTÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS NA REGIÃO
METROPOLITANA DO PORTO”, verifica-se que a taxa de crescimento a nível nacional se
cifra em 1% reportando a dados de 2018 e 2019.
“Em 2019, a produção nacional de resíduos urbanos foi de 5,28 milhões de toneladas,
o que representa um crescimento de cerca de 1% face a 2018. No que respeita ao
encaminhamento direto de resíduos urbanos verificou-se a seguinte distribuição em
Portugal continental: 33% para aterro, 24% para tratamento mecânico e biológico, 19%
para valorização energética, 11% para valorização material, 9% para tratamento
mecânico e 2% para valorização orgânica”
No quadro seguinte é possível ver a produção de resíduos na área da LIPOR:
Quadro IV.2 – Produção de resíduos nos Municípios Lipor

Fonte: Observatório Lipor

Considerando um crescimento aritmético com taxa de 1% foi possível com base nos
cálculos de produção diária do Loteamento fazer uma extrapolação do cálculo de resíduos
para um horizonte de projeto de 10 anos.
Temos assim no ano 0 uma produção de 10 192 837 toneladas/ano e no ano 10 uma
produção de 11 212 120 ton/ano.
Taxa crescimento Nacional (%)
Ano

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Produção FuseValley (Ton/dia)

27 926

28 205

28 484

28 763

29 043

29 322

29 601

29 880

30 160

30 439

30 718

Produção FuseValley (Ton/ano) 10 192 837 10 294 765 10 396 693 10 498 622 10 600 550 10 702 479 10 804 407 10 906 335 11 008 264 11 110 192 11 212 120
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26. Demonstração de como se processará a operação de recolha de resíduos - a
métrica apresentada para os edifícios, levanta dúvidas acerca desta operacionalização,
já que todos os edifícios que estão para dentro dos extremos do edificado loteamento,
aparentam não permitir um acesso ao veículo prestador de serviços de recolha, ainda
que exista a garantia de áreas individuais de deposição de resíduos (obrigatória).
Dessa forma, deverá ser apresentado Sistema Integrado de Resíduos de geração
avançada para todo o loteamento, que, quando sobreposto com o serviço do prestador
municipal, coincidam em toda a sua extensão.
Deverá ser acautelada com os serviços da autarquia a estratégia que estabilize todo o
sistema.
A opção dos Proponentes foi de considerarem uma gestão de resíduos privada em
cada um dos lotes sem infraestruturas públicas de deposição.
Deste modo cada um dos responsáveis de cada lote tem a seu cargo a limpeza,
recolha e contentorização em sacos apropriados e contentores compatíveis com os
serviços de recolha e seu armazenamento em compartimento próprio.
A recolha poderá ser contratualizada com serviços camarários.
Os compartimentos de resíduos foram reposicionados para ficarem no piso -1 com
acesso direto da via pública e na sua proximidade conforme patente nas peças
desenhadas. Em todos os lotes o camião efetua a paragem na via pública e está
assegurada a curta distância e as inclinações inferiores a 6% para os operadores dos
serviços de recolha retirarem os contentores para junto do camião.
No lote 1 o compartimento está ao nível do piso -1 mas o camião de recolha poderá
descer a rampa e tem espaço de manobra para se posicionar junto do compartimento.
O sistema de gestão de resíduos foi já apresentado em reunião com os serviços de
ambiente

da

CM

Matosinhos

para

validação

das

soluções

e

localização

dos

compartimentos, tendo sido afinado e corrigido até á presente versão.

27. Consulta ao Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) da Maia, para além do
SMPC de Matosinhos, com competências no âmbito da previsão e gestão de risco e
respetivos Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil (PMEPC), por constituir
uma mais-valia no estabelecimento das prioridades ao nível da identificação dos
tópicos ambientais a incluir no RECAPE.

De acordo com o solicitado foram consultados os Serviços Municipais de Proteção Civil
da Maia e Matosinhos, a 5 de abril de 2022. No ponto seguinte apresenta-se o conteúdo
do parecer do SMPC de Matosinhos. Relativamente à informação do SMPC da Maia,
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apenas foi fornecida a informação pública do PMEPC que não possui elementos sobre os
riscos incidentes no concelho, pois esses constam da parte reservada que os Serviços
não disponibilizaram. Neste contexto, a equipa optou por recolher informação referente
aos riscos no território da Maia, em alguns documentos públicos disponibilizados no site
do Município, nomeadamente no Relatório do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor e
na Relatório Ambiental da Avaliação Ambiental Estratégica da revisão do PDM em vigor.
No Anexo III apresentam-se as consultas efetuadas e respetivas respostas.

Consulta ao SMPC de Matosinhos
No que diz respeito aos RISCOS NATURAIS e, em concreto analisando o risco de
cheias e inundações, o empreendimento em questão insere-se, parcialmente, em área
de leito de cheia do Rio Leça, sobretudo, nas áreas mais a noroeste, oeste e sudoeste do
empreendimento, com especial incidência na zona mais a noroeste. Os cenários
modelados e existentes na Divisão de Gestão de Riscos (DGR) dizem respeito a cheias
com período de retorno de 100 anos e, intersetando com a área de implantação do
empreendimento, este seria afetado em cerca de 8.648,32 m2, sendo este valor
considerável, conforme evidenciado na Figura IV.8. Em termos de histórico de
ocorrências, o piquete do SMPC registou, desde 2015, 4 ocorrências de inundações
próximas do leito do rio Leça, pese embora, este número possa ser superior com
ocorrências que foram registadas somente por agentes de proteção civil, como é o caso
de corpos de bombeiros. Estas ocorrências distribuem-se entre 2018 e 2019, sendo que
neste último registaram-se 3 ocorrências entre outubro e dezembro.
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Figura IV.8 - Áreas potencialmente inundadas no Fuse Valley e leitos de cheia para eventos com TR
= 100 anos

Em termos de sismicidade, o lote em questão insere-se numa zona de criticidade
baixa de acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e
Pontes e, numa zona de intensidade VI de acordo com a carta de isossistas publicada
pela Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil (ANEPC). Por outro lado, a
Avaliação Nacional de Risco (ANR) da ANEPC, publicada em 2019, estabelece que, para a
área em estudo, a suscetibilidade sísmica é reduzida.
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No que diz respeito à evolução histórica dos elementos climáticos, o SMPC de
Matosinhos não possui nenhum sistema de monitorização e tratamento de dados
meteorológicos pelo que, consequentemente, não possui histórico de dados que permita
avaliar a evolução histórica de parâmetros meteorológicos no concelho. No entanto, o
SMPC registou, entre 2015 e abril de 2022, um total de 27 ocorrências que podem ser
relacionadas com fenómenos de alterações climáticas, tais como, inundações, queda de
árvores e elementos de espaço público em risco de queda. Por norma, as ocorrências
anteriormente descritas, estão, relacionadas com eventos de precipitação intensa e/ou
ventos fortes.
Em termos de radioatividade natural, o SMPC de Matosinhos não possui dados.
Quanto aos RISCOS TECNOLÓGICOS, na área envolvente ao empreendimento (2 km
de raio), no território de Matosinhos, não se regista a presença de estabelecimentos
abrangidos pela Diretiva SEVESO.
Relativamente ao risco de acidentes com matérias perigosas, verifica-se na envolvente
do complexo, a existência de dois importantes eixos utilizados para o transporte de
matérias e substâncias perigosas, nomeadamente a Estrada Nacional (EN) 13 e a linha
ferroviária de Leixões. No caso da rodovia, o SMPC não tem acesso às estatísticas
referentes às matérias e substâncias que circulam e em que quantidades. No entanto,
dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes às estatísticas dos transportes
e comunicações a nível nacional, refletem um domínio das matérias da classe 3 (líquidos
inflamáveis) como as mais transportadas e em maior quantidade por via rodoviária,
sobretudo, combustíveis líquidos como gasolina e gasóleo. Assim é expectável que um
acidente a ocorrer na EN 13 produza, sobretudo, efeitos térmicos, sob a forma de
radiação infravermelha, que podem atingir o edificado do complexo Fuse Valley,
provocando danos, principalmente, nos revestimentos exteriores e equipamentos do
mesmo, mas também, danos para a população. Pela proximidade deste eixo viário ao
complexo, no cenário mais desfavorável, é expectável que a área afeta ao complexo seja
atingida com efeitos em níveis potencialmente letais em termos de radiação, isto é, com
valores de radiação eu superam os 10 kW/m2 (numa situação em que uma pessoa se
encontra no exterior do edificado). É importante também referir que acidentes
envolvendo matérias perigosas desta natureza poderão provocar derrames ou explosões
com consequente projeção de material diverso e ondas de sobrepressão, podendo dar
origem a danos graves em pessoas e bens. Acresce ainda alertar para os efeitos nocivos
e tóxicos dos fumos produzidos por incêndios envolvendo líquidos inflamáveis ou, em
casos mais graves, matérias da classe 6 (tóxicas e infeciosas) ou da classe 8
(corrosivas).
Por outro lado, a cerca de 300 metros do empreendimento Fuse Valley, regista-se a
presença da linha ferroviária de Leixões. Esta é um importante eixo de transporte de
mercadorias perigosas, contudo, com maior capacidade em termos de transporte quando
comparado com a rodovia. O SMPC de Matosinhos monitoriza e acompanha todas as
movimentações de mercadorias perigosas nesta infraestrutura rodoviária através das
notificações proveniente do Comando Distrital das Operações de Socorro (CDOS) do
Porto. Em termos gerais, poder-se-á afirmar que, a nível de classes de matérias
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perigosas que transitam, a realidade ferroviária é próxima à rodoviária, pese embora, a
classe 2 (gases inflamáveis) tenha maior expressão em termos de quantidades
transportadas em anos recentes. Em termos de quantidades transportadas, verifica-se a
seguinte distribuição no que diz respeito às classes das matérias perigosas:
•

Classe 2 (gases inflamáveis);

•

Classe 9 (matérias e objetos perigosos diversos);

•

Classe 3 (líquidos inflamáveis);

•

Classe 8 (matérias corrosivas);

•

Classe 5.1 (matérias oxidantes);

•

Classe 6.1 (matérias tóxicas).

Em termos probabilísticos, é mais expectável que um acidente a ocorrer na linha de
Leixões produza efeitos térmicos graves / letais, até uma distância de, sensivelmente,
300 a 500 metros atendendo às matérias transportadas e em que quantidades.
Comparativamente a um acidente na rodovia, um acidente na linha de Leixões produziria
zonas de ameaça muito superiores, podendo, nos casos mais desfavoráveis, atingir com
níveis potencialmente letais (padrão AEGL) de radiação algumas zonas do complexo. Não
obstante, o complexo, neste cenário, é passível de ser atingido, sobretudo por níveis de
radiação que produzem efeitos irreversíveis e/ou transientes na população. Contudo, um
acidente envolvendo outra natureza de matérias, como é o caso das matérias tóxicas ou
corrosivas, poderá gerar igualmente cenários de gravidade elevada. No caso de derrame
de uma matéria com as características anteriormente mencionadas, poder-se-á dar
origem à formação de nuvens tóxicas que, pela proximidade do complexo à linha, poderá
atingir pessoas afetas ao empreendimento Fuse Valley em concentrações que, em casos
mais gravosos, poderão ser letais (segundo o padrão ERPG). Estes cenários podem ser
agravados por condições meteorológicas desfavoráveis, nomeadamente, reduzidas
velocidades de vento e condições de elevada estabilidade atmosférica.
No que diz respeito à segurança contra incêndios em edifícios (SCIE), o SMPC de
Matosinhos apenas tem conhecimento, na área do empreendimento, de uma “UtilizaçãoTipo

(UT)

XII

–

Indústrias,

oficinas

e

armazéns

da

4.ª

categoria

de

risco”,

nomeadamente a empresa Petibol. No entanto, refira-se, que o empreendimento Fuse
Valley dista, em linha reta, cerca de 1.000 metros da empresa em questão. Sublinhe-se,
igualmente, que os dados existentes no SMPC de Matosinhos dizem somente respeito a
ofícios de aprovação de medidas de autoproteção (MAP) oriundas da ANEPC até 2019,
sendo que a partir dessa data, o SMPC deixou de ser notificado. Assim, desconhece-se
todo o edificado que possa ser caracterizado como sendo da 3.ª e 4.ª categoria de risco.
Consulta ao sítio da internet do Município da Maia
Os principais RISCOS NATURAIS no concelho da Maia estão associados às cheias e
inundações e aos incêndios rurais.

Agosto de 2022

137

\\SRV2012-DC\Ambisitus\Processos\A075\01-Conteúdo Técnico\PE\06-RECAPE\A075_RELATORIO_BASE\A075-RECAPE_RB-R01.doc

Volume II – Relatório Base
A-REL-01

FARFETCH Portugal Unipessoal, Lda / ICON Sicafi,SA
RECAPE do Loteamento Fuse Valley

projetos, gestão e avaliação ambiental, lda

As zonas ameaçadas pelas cheias, atualmente salvaguardadas na sua maioria, da
ocupação urbana, são adjacentes aos principais cursos de água, possuindo elevada
aptidão para a agricultura e exploração florestal. O risco associado à ocorrência de cheias
e inundações está intimamente ligado e dependente dos grandes picos de pluviosidade, o
que lhe poderá conferir algum grau de previsibilidade. Não obstante este facto, têm-se
verificado alguns acidentes, conquanto os mesmos tenham decorrido também de falhas
humanas, como ocupação urbana em leito de cheia e falta de limpeza das galerias dos
cursos de água, aquando estes estão entubados.
A ocorrência de incêndios rurais, face aos riscos naturais considerados, apresenta-se
como o risco de maior relevância para pessoas e bens. A existência de zonas com risco
de incêndio elevado decorre da presença de áreas com manchas florestais consideráveis
e com relevo acidentado, aliado a uma baixa densidade urbana e de ocupação humana,
nomeadamente na zona nordeste do concelho, onde se tem registado o maior número de
incêndios. Aliado a estes fatores de risco, outros há que potenciam o aparecimento de
zonas críticas, devido, essencialmente, a uma dispersão de manchas florestais –
principalmente se tivermos em linha de conta um povoamento disperso ao longo das vias
de comunicação.
Os

RISCOS

TECNOLÓGICOS

estão

maioritariamente

associados

a

acidentes

decorrentes da atividade industrial do transporte de matérias perigosas. O território do
concelho da Maia, compreende em si mesmo, áreas consideráveis de implantação e
atividade industrial. No que diz respeito à sua tipologia, esta atividade é bastante
heterogénea e à qual poderão ser atribuídos diversos níveis de riscos, quer para o
homem, quer para o ambiente. Havendo registo de acidentes decorrentes desta
atividade, os mesmos não se poderão considerar de grande magnitude, tendo os seus
efeitos alguma preponderância devido à proximidade entre algumas atividades industriais
e as zonas residenciais.

28. Avaliação dos impactes secundários, indiretos e cumulativos que poderão resultar
do projeto e da sua proximidade a outras atividades na envolvente, designadamente
os estabelecimentos abrangidos pela Diretiva SEVESO (Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5
de agosto), sediados no concelho da Maia, a saber, Sociedade Portuguesa do Ar
Líquido “ARLIQUIDO”, Lda., CIN, Corporação Industrial do Norte, Fábrica e CIN,
Corporação Industrial Norte, Centro Distribuição.
Deverão ser consultados o SMPC da Maia e as referidas empresas para avaliação de
risco e avaliação da significância dos impactes nas populações, bens e ambiente
decorrentes dos cenários de acidente grave nos estabelecimentos abrangidos, bem
como as correspondentes medidas mitigadoras.
Foram consultados os SMPC da Maia e Matosinhos (a 5 de abril de 2022), assim como
as empresas CIN e Ar Líquido (a 5 de abril de 2022) com instalações SEVESO nas
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proximidades do Projeto. Todas as entidades responderam por e-mail ou via telefónica
(ver Anexo III).
Consulta ao SMPC de Matosinhos
De acordo com o SMPC de Matosinhos, na área envolvente ao empreendimento (2 km
de raio), no território de Matosinhos, não se regista a presença de estabelecimentos
abrangidos pela Diretiva SEVESO.

Consulta ao SMPC da Maia
Relativamente
designadamente,

aos
a

estabelecimentos

Sociedade

Portuguesa

abrangidos
do

Ar

pela

Líquido

Diretiva

“ARLIQUIDO”,

SEVESO,
Lda.,

a

Corporação Industrial do Norte (Fábrica) e a Corporação Industrial Norte (Centro
Distribuição), o SMPC da Maia informou que não dispõe de informação sobre os mesmos,
recomendando a consulta aos supracitados estabelecimentos.

Consulta à Sociedade Portuguesa do Ar Líquido “ARLIQUIDO”, Lda.
A ocorrência de acidentes de grande dimensão (por exemplo, incêndios, explosões,
derrames) relacionados com a libertação de substâncias perigosas presentes em
estabelecimentos pode colocar em risco os trabalhadores desses estabelecimentos e a
população na envolvente e afetar seriamente o ambiente.
O Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, estabelece as obrigações a cumprir pelos
operadores dos estabelecimentos, de modo a prevenir os perigos e a limitar as
consequências dos acidentes graves. Assim, apresenta-se em seguida, a informação
referente ao estabelecimento Sociedade Portuguesa do Ar Líquido “ARLIQUIDO”, Lda. e
de limitação das suas consequências para a saúde humana e para o ambiente.

Identificação do Estabelecimento
Nome / Designação Comercial do
Operador:

Sociedade Portuguesa da Ar Líquido “ARLÍQUIDO” LDA /
AIR LIQUIDE PORTUGAL

Designação do Estabelecimento:

Centro industrial da Maia

Endereço do Estabelecimento:

Av. Dom Mendo, Nº 900

Freguesia

Moreira da Maia

Concelho

Maia

Enquadramento do Estabelecimento do Regime de Prevenção de Acidentes Graves
(Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto)
Estabelecimento abrangido pelo nível inferior

Agosto de 2022

139

\\SRV2012-DC\Ambisitus\Processos\A075\01-Conteúdo Técnico\PE\06-RECAPE\A075_RELATORIO_BASE\A075-RECAPE_RB-R01.doc

Sim

Volume II – Relatório Base
A-REL-01

FARFETCH Portugal Unipessoal, Lda / ICON Sicafi,SA
RECAPE do Loteamento Fuse Valley

projetos, gestão e avaliação ambiental, lda

Estabelecimento abrangido pelo nível superior

Não

Disposições Previstas no Regime de Prevenção de Acidentes Graves
Comunicação (artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto)
Data da submissão da notificação/comunicação

Junho/2021

Inspeção (artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto)
Data da última inspeção da IGAMAOT (Inspeção-geral dos
Ministérios do Ambiente, Ordenamento do Território e
Energia e da Agricultura e do Mar) para verificação do
cumprimento do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto

Descrição,

em

termos

simples,

das

Junho/2021

atividades

desenvolvidas

no

estabelecimento:


Enchimento de garrafas de gases industriais;



Produção de gelo seco;



Plataforma logística de gases industriais.

Código CAE principal

20110

Substâncias perigosas presentes no estabelecimento
Substâncias incluídas na Parte 1 do anexo I
do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de
agosto

Advertências de perigo

Secção «H» – PERIGOS PARA A SAÚDE
H2 Toxicidade Aguda

Toxicidade aguda, via inalatória - Categoria 3 - Perigo
(CLP: Acute Tox. 3) - H331

Secção «P» – PERIGOS FÍSICOS
Gases inflamáveis - Categoria 1 - Perigo

P2 Gases Inflamáveis

(CLP: Flam. Gas 1) - H220
Gases comburentes - Categoria 1 - Perigo

P4 Gases Comburentes

Agosto de 2022
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Substâncias incluídas na Parte 1 do anexo I
do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de
agosto

Advertências de perigo

Secção «E» – PERIGOS PARA O AMBIENTE
-

-

Substâncias incluídas na Parte 2 do anexo I do
Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto

Advertências de perigo
Gases inflamáveis - Categoria 1 - Perigo

Acetileno

(CLP: Flam. Gas 1) - H220
Gases i nflamáveis - Categoria 2 - Atenção

Amoníaco anidro

(CLP: Flam. Gas 2) - H221
Toxicidade aguda, via i nalatória - Categoria 3 - Perigo
(CLP: Acute Tox. 3) - H331
Gases inflamáveis - Categoria 1 - Perigo

Hidrogénio

(CLP: Flam. Gas 1) - H220
Gases comburentes - Categoria 1 - Perigo

Oxigénio

(CLP: Ox. Gas 1) - H270
Toxicidade aguda, via i nalatória - Categoria 3 - Perigo
(CLP: Acute Tox. 3) - H331

Óxido de etileno

Gases inflamáveis - Categoria 1 - Perigo
(CLP: Flam. Gas 1) - H220
Toxicidade aguda, via inalatória - Categoria 3 - Perigo

Cloreto de hidrogénio

(CLP: Acute Tox. 3) - H331
Gases inflamáveis - Categoria 1 - Perigo

Gases inflamáveis liquefeitos

(CLP: Flam. Gas 1) - H220
Líquidos inflamáveis - Categoria 1 - Perigo

Produtos petrolíferos e combustíveis

(CLP: Flam. Liq. 1) - H224

alternativos - Gasolinas e naftas

Perigoso para o ambiente aquático - Categoria 2 - perigo crónico
(CLP: Aquatic Chronic 2) - H411
Líquidos inflamáveis - Categoria 3 - Perigo

Produtos petrolíferos e combustíveis

(CLP: Flam. Liq. 3) - H226

alternativos - Gasóleos

Perigoso para o ambiente aquático - Categoria 2 - perigo crónico
(CLP: Aquatic Chronic 2) - H411
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Principais tipos de cenários de acidentes graves que podem ocorrer no estabelecimento, possíveis consequências para a
envolvente (população e ambiente) e medidas de controlo existentes no estabelecimento
Cenário de Acidente

Potenciais Efeitos dos Acidentes

Efeitos na saúde humana, bens e
ambiente, se forem diretamente
afetados pelo incêndio.
Incêndio

Podem gerar-se nuvens de fumo que
causam problemas respiratórios e a
dispersão de cinzas.
O sobreaquecimento de áreas
adjacentes pode levar à ignição de
combustíveis noutros locais.

Poderá ter consequências severas para
saúde humana, bens e ambiente na
envolvente do estabelecimento.
Explosão

Projeção de fragmentos

O efeito da onda de choque pode afetar
as pessoas diretamente ou na sequência
de danos nas estruturas. Existe a
possibilidade de iniciar incêndios noutros
locais afetados pela explosão.

Fragmentos de recipientes ou de
estruturas próximas da explosão podem
ser projetados com grande velocidade
causando efeitos graves nas pessoas e
bens.
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Medidas Existentes para fazer face ao Cenário de Acidente


Plano de Emergência Interno;



Brigada de combate a incêndio;



Brigada de Primeiros Socorros;



Formação especifica dos elementos das brigadas;



Formação básica em Primeiros Socorros e Combate a Incêndio para
todos os colaboradores;



Bocas de Incêndio Armadas (BIAs);



Extintores de pó químico e de CO2;



Plano de evacuação;



Simulacros.



Muros e paredes corta-fogo;



Plano de Emergência Interno;



Brigada de combate a incêndio;



Brigada de Primeiros Socorros;



Formação especifica dos elementos das brigadas;



Formação básica em Primeiros Socorros e Combate a Incêndio para
todos os colaboradores;



Bocas de Incêndio Armadas (BIAs);



Extintores de pó químico e de CO2;



Plano de evacuação;



Simulacros.



Muros e paredes na zona envolvente do armazenamento de
substâncias inflamáveis;



Distâncias de segurança;



Formação de segurança;



Simulacros
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Cenário de Acidente

Libertação de substâncias no estado
gasoso que sejam tóxicas para a
saúde humana

Derrame de substâncias perigosas
para o ambiente aquático

Libertação de efluentes
contaminados resultantes do
combate a incêndios

Outros
Libertação Acidental de Oxigénio
Líquido

projetos, gestão e avaliação ambiental, lda

Potenciais Efeitos dos Acidentes

Os efeitos associados à libertação, para
a atmosfera, de substâncias tóxicas
podem causar danos ser reversíveis ou
irreversíveis para a saúde humana e até
causar a morte, dependendo do tempo
de exposição à nuvem tóxica.

Contaminação/poluição de recursos
hídricos (ex. fontes de abastecimento de
água potável, rios, estuários, reservas
subterrâneas, praias e outras zonas do
litoral marítimo) na envolvente do
estabelecimento.
Contaminação/poluição de recursos
hídricos (ex. fontes de abastecimento de
água potável, rios, estuários, reservas
subterrâneas, praias e outras zonas do
litoral marítimo) na envolvente do
estabelecimento.
Formação de nuvem oxidante pode
facilitar a deflagração de incêndios e
acelerar e facilitar a sua propagação
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Medidas Existentes para fazer face ao Cenário de Acidente


Plano de Emergência Interno;



Formação em Segurança na manipulação de substâncias perigosas;



Lava-olhos e chuveiros de segurança;



Aparelhos de Respiração Autónoma;



Brigada de combate a incêndio (para conter fuga com água em
chuveiro);



Brigada de Primeiros Socorros;



Bocas de Incêndio Armadas (BIAs);



Plano de evacuação;



Simulacros.



Plano de Emergência Interno;



Kit anti-derrames e material absorvente;



Bacias de retenção e zona de armazenagem impermeabilizada;



Formação em Segurança na manipulação de substâncias perigosas;



Simulacros.



Sacos de água para isolar sumidouros;



Maioria das substâncias não gera efluentes tóxicos com a água de
combate a incêndio;



Substâncias com potencial poluidor presentes em quantidades
diminutas;



Estabelecimento localizado em zona suficientemente afastada de
locais sensíveis.



(Meios acima referidos para combate a incêndios)



Controlo do teor de oxigénio na atmosfera junto da nuvem gasosa;



Delimitação da zona afetada.
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Atuação imediata do operador em caso de ocorrência de acidente grave
Nos termos do artigo 28.º do Decreto-Lei nº 150/2015, de 5 de agosto, em caso de acidente
grave, o operador:


Aciona de imediato os mecanismos de emergência, designadamente o plano de emergência
interno.



Informa, de imediato, a ocorrência, através dos números de emergência, às forças de
segurança e serviços necessários à intervenção imediata e à câmara municipal.

Outras medidas


Formações regulares em Segurança aos colaboradores mais expostos;



Equipas de primeira intervenção de combate a incêndio e de primeiros socorros;



Visitas Comportamentais de Segurança.

O Estabelecimento está ainda equipado com:


Sistemas deteção de gases;



Meios de primeira intervenção (extintores e BIAs);



Rádios com frequência licenciada com canal de emergência;



Vigilante 24h por dia;



Meios de contenção de derrames;



Manutenção periódica aos sistemas de segurança;



Verificação do estado das válvulas das garrafas antes de cada enchimento;



Manutenção periódica das garrafas.

Informações gerais sobre a forma como o público interessado será avisado em caso de
acidente grave e informações adequadas sobre as medidas de autoproteção a adotar
pela população na envolvente do estabelecimento


Por contacto telefónico ou contacto direto aos estabelecimentos vizinhos;



Pelos agentes de Proteção Civil quando necessário e aplicável.
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Consulta à Corporação Industrial do Norte (Fábrica)
A ocorrência de acidentes de grande dimensão (por exemplo, incêndios, explosões,
derrames) relacionados com a libertação de substâncias perigosas presentes em
estabelecimentos pode colocar em risco os trabalhadores desses estabelecimentos e a
população na envolvente e afetar seriamente o ambiente.
O Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, estabelece as obrigações a cumprir pelos
operadores dos estabelecimentos, de modo a prevenir os perigos e a limitar as
consequências dos acidentes graves. Assim, apresenta-se em seguida, a informação
referente ao estabelecimento CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A. (Centro de
Distribuição) e de limitação das suas consequências para a saúde humana e para o
ambiente.

Identificação do Estabelecimento
Nome / Designação Comercial do Operador:

CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.

Designação do Estabelecimento:

Centro de Distribuição
Avenida de Dom Mendo, nº 330

Endereço do Estabelecimento:

4471-909 Maia

Freguesia

Maia

Concelho

Maia

Enquadramento do Estabelecimento do Regime de Prevenção de Acidentes Graves
(Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto)
Estabelecimento abrangido pelo nível
inferior

Não

Estabelecimento abrangido pelo nível
superior

Sim

Disposições Previstas no Regime de Prevenção de Acidentes Graves
Comunicação (artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto)
Data da submissão da notificação/comunicação

15-12-2017

Relatório de Segurança (artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto)
Data da submissão da notificação/comunicação
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Inspeção (artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto)
Data da última inspeção da IGAMAOT (Inspeção-geral dos
Ministérios do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e
da Agricultura e do Mar) para verificação do cumprimento do
Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto

11-03-2020

Descrição, em termos simples, das atividades desenvolvidas no estabelecimento:
O Centro de Distribuição da CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S. A. é uma instalação
de armazenagem e distribuição de Tintas, Vernizes e afins, com capacidade total de 13 500 paletes
e 6 000 caixas.
Nesta instalação é efetuada a descarga do produto acabado vindo da fábrica e a carga de veículos
de mercadorias para distribuição no mercado nacional e internacional.

Código CAE principal
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Substâncias perigosas presentes no estabelecimento
Substâncias incluídas na Parte 1 do anexo
I do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de
agosto

Advertências de perigo

Secção «H» – PERIGOS PARA A SAÚDE
Acute Tox. 2, H330 - Mortal por inalação

H2 Toxicidade Aguda

Acute Tox. 3, H331 - Tóxico por inalação

Secção «P» – PERIGOS FÍSICOS
Flam. Liq. 2, H225 -líquido e vapor facilmente
inflamáveis

P5c Líquidos Inflamáveis

Flam. Liq. 3, H226 - Líquido e vapor inflamáveis
P8 Líquidos e sólidos comburentes

Ox. 3, H272 - Pode agravar incêndios; comburente

Secção «E» – PERIGOS PARA O AMBIENTE
Aquatic Acute 1, H400 - Muito tóxico para os
organismos aquáticos

E1 Perigoso para o ambiente aquático

E2 Perigoso para o ambiente aquático

Agosto de 2022

Aquatic Chronic 1, H410 – Muito tóxico para os
organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Aquatic Chronic 2, H411 - Tóxico para os organismos
aquáticos com efeitos duradouros
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Principais tipos de cenários de acidentes graves que podem ocorrer no estabelecimento, possíveis consequências para a envolvente
(população e ambiente) e medidas de controlo existentes no estabelecimento
Cenário de Acidente

Potenciais Efeitos dos Acidentes


Sistema automático de deteção de Incêndios.



Rede de sprinklers de espuma.



Controlo das fontes de ignição.



Impermeabilização dos pavimentos dos armazéns e das áreas exteriores, o
rebaixamento do piso e instalação de caixas de recolha de águas de combate a
incêndios contaminada no armazém robotizado.



Fenómeno tipo térmico (radiação).



Plano de Manutenção preventiva e inspeções.



O fogo pode ser estendido por
faúlhas ou material incandescente
produzidos,
que
podem
ser
transportadas pelo vento.



Formação e treino de todos os colaboradores em utilização de meios contra
incêndios.



Realização de Simulacros testando vários cenários e evacuação.



Ligação à terra do edifício (estrutura metálica).



Manual de Segurança com normas escritas.



Existência de uma Direção de Qualidade Ambiente, Higiene e Segurança.



Vigilância permanente da instalação.



Controlo de acessos.



Existência de Equipamentos de Proteção Individual e meios de combate a
incêndios.



Medidas de proteção passiva devido à estabilidade estrutural do edifício.



Sistema de Desenfumagem Mecânica na cobertura (redução de gases de
combustão com elevada temperatura).



O armazém robotizado possui piso rebaixado, onde se encontram um conjunto de
caixas de recolha de águas, em caso de derrame.



Formação dos colaboradores em utilização de meios de movimentação de cargas.



Norma documentada de prevenção e controlo de derrames.



Contenção de derrames para o exterior da instalação por absorventes químicos,
sacos tubulares de areia e, balões pneumáticos de selagem de condutas para as
caixas de ressalto da rede de águas pluviais.



Existência de Equipamentos de Proteção Individual e meios de combate a
incêndios

Incêndio/ Explosão


Fuga

Medidas Existentes para fazer face ao Cenário de Acidente



Derrame e arraste de substâncias
perigosas para o ambiente ou
produtos de combate a incêndios
contaminados.

Emissão acidental de produtos na
rede de águas pluviais.
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Atuação imediata do operador em caso de ocorrência de acidente grave
Nos termos do artigo 28.º do Decreto-Lei nº 150/2015, de 5 de agosto, em caso de acidente
grave, o operador:


Aciona de imediato os mecanismos de emergência, designadamente o plano de

emergência interno.


Informa, de imediato, a ocorrência, através dos números de emergência, às forças

de segurança e serviços necessários à intervenção imediata e à Câmara Municipal.
Informações gerais sobre a forma como o público interessado será avisado em caso
de acidente grave e informações adequadas sobre as medidas de autoproteção a adotar
pela população na envolvente do estabelecimento
O público é avisado e informado sobre as respetivas medidas de autoproteção, em caso de
acidente grave, por comunicado emitido pela Câmara Municipal da Maia, divulgado no seu site
oficial e nos órgãos de comunicação social locais.

Referência ao Plano de Emergência Externo elaborado para fazer face a efeitos no
exterior do estabelecimento decorrentes de um acidente
O Plano de Emergência Externo está em fase de elaboração pela Câmara Municipal da Maia.

Consulta à Corporação Industrial Norte (Centro Distribuição)
A ocorrência de acidentes de grande dimensão (por exemplo, incêndios, explosões, derrames)
relacionados com a libertação de substâncias perigosas presentes em estabelecimentos pode
colocar em risco os trabalhadores desses estabelecimentos e a população na envolvente e afetar
seriamente o ambiente.
O Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, estabelece as obrigações a cumprir pelos
operadores dos estabelecimentos, de modo a prevenir os perigos e a limitar as consequências dos
acidentes graves. Assim, apresenta-se em seguida, a informação referente ao estabelecimento CIN
– Corporação Industrial do Norte, S.A. (Fábrica) e de limitação das suas consequências para a
saúde humana e para o ambiente.

Identificação do Estabelecimento
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Nome / Designação Comercial do
Operador:

CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.

Designação do Estabelecimento:

Fábrica

Endereço do Estabelecimento:

Avenida de Dom Mendo, nº 330
4471-909 Maia

Freguesia

Maia

Concelho

Maia

Enquadramento do Estabelecimento do Regime de Prevenção de Acidentes Graves
(Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto)
Estabelecimento abrangido pelo nível inferior

Não

Estabelecimento abrangido pelo nível superior

Sim

Disposições Previstas no Regime de Prevenção de Acidentes Graves
Comunicação (artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto)
Data da submissão da notificação/comunicação

09-10-2020

Relatório de Segurança (artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto)
Data da submissão da notificação/comunicação

09-10-2020

Inspeção (artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto)
Data da última inspeção da IGAMAOT (Inspeçãogeral dos Ministérios do Ambiente, Ordenamento do
Território e Energia e da Agricultura e do Mar) para
verificação do cumprimento do Decreto-Lei n.º
150/2015, de 5 de agosto

10-03-2020

Descrição, em termos simples, das atividades desenvolvidas no estabelecimento:
A CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S. A. tem como razão social o fabrico e
comercialização de tintas, vernizes e afins.
Para além da atividade de fabrico agrega ainda as funções administrativas e a investigação e
desenvolvimento (I & D).
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20301 - Fabricação de tintas (exceto impressão), vernizes,
mástiques e produtos similares

Substâncias perigosas presentes no estabelecimento
Substâncias incluídas na Parte 1 do
anexo I do Decreto-Lei n.º 150/2015,
de 5 de agosto

Advertências de perigo

Secção «H» – PERIGOS PARA A SAÚDE
Acute Tox. 2, H330 - Mortal por inalação

H2 Toxicidade Aguda

Acute Tox. 3, H331 - Tóxico por inalação

Secção «P» – PERIGOS FÍSICOS
P5c Líquidos Inflamáveis
P8 Líquidos e sólidos comburentes

Flam. Liq. 2, H225 -líquido e vapor facilmente inflamáveis
Flam. Liq. 3, H226 - Líquido e vapor inflamáveis
Ox. 3, H272 - Pode agravar incêndios; comburente

Secção «E» – PERIGOS PARA O AMBIENTE

E1 Perigoso para o ambiente aquático

E2 Perigoso para o ambiente aquático

Agosto de 2022

Aquatic Acute 1, H400 - Muito tóxico para os organismos
aquáticos
Aquatic Chronic 1, H410 – Muito tóxico para os organismos
aquáticos com efeitos duradouros.
Aquatic Chronic 2, H411 - Tóxico para os organismos
aquáticos com efeitos duradouros
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Principais tipos de cenários de acidentes graves que podem ocorrer no estabelecimento, possíveis consequências para a envolvente
(população e ambiente) e medidas de controlo existentes no estabelecimento
Cenário de Acidente

Potenciais Efeitos dos Acidentes

Medidas Existentes para fazer face ao Cenário de Acidente


Sistema automático de deteção de Incêndios.



Derramadores de espuma.



Rede de Incêndio Armada.



Controlo das fontes de ignição.



Impermeabilização dos pavimentos, bandas de contenção ou desnivelamento de piso
para contenção de derrames ou águas contaminadas.



Existência de bacias de retenção para os tanques exteriores de solventes e resinas



Fenómeno tipo térmico (radiação).





O fogo pode ser estendido por faúlhas ou
material incandescente produzidos, que
podem ser transportadas pelo vento.

Válvula de corte na linha de pluviais da zona do parque de solventes e armazém de
matérias-primas



Plano de Manutenção preventiva e inspeções.



Formação e treino de todos os colaboradores em utilização de meios contra incêndios.



Realização de Simulacros testando vários cenários e evacuação.



Manual de Segurança com normas escritas.



Existência de uma Direção de Qualidade Ambiente, Higiene e Segurança.



Vigilância permanente da instalação.



Controlo de acessos.



Existência de Equipamentos de Proteção Individual e meios de combate a incêndios.



Medidas de proteção passiva devido à estabilidade estrutural do edifício.



Sistema de Desenfumagem Mecânica na cobertura (redução de gases de combustão
com elevada temperatura).

Incêndio/ Explosão


Derrame e arraste de substâncias
perigosas para o ambiente ou produtos
de combate a incêndios contaminados.
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Fuga

projetos, gestão e avaliação ambiental, lda

Potenciais Efeitos dos Acidentes



Emissão acidental de produtos na rede de
águas pluviais.

Medidas Existentes para fazer face ao Cenário de Acidente


Impermeabilização dos pavimentos, bandas de contenção ou desnivelamento de piso
para contenção de derrames ou águas contaminadas.



Existência de absorventes químicos, sacos tubulares de areia e balões de selagem de
condutas.



Válvula de corte na linha de pluviais da zona do parque de solventes e armazém de
matérias-primas.



Formação dos colaboradores em utilização de meios de movimentação de cargas.



Norma documentada de prevenção e controlo de derrames.



Contenção de derrames para o exterior da instalação por absorventes químicos, sacos
tubulares de areia e, balões pneumáticos de selagem de condutas para as caixas de
ressalto da rede de águas pluviais.



Existência de Equipamentos de Proteção Individual e meios de combate a incêndios
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Atuação imediata do operador em caso de ocorrência de acidente grave
Nos termos do artigo 28.º do Decreto-Lei nº 150/2015, de 5 de agosto, em caso de
acidente grave, o operador:


Aciona de imediato os mecanismos de emergência, designadamente o plano de
emergência interno.



Informa, de imediato, a ocorrência, através dos números de emergência, às forças
de segurança e serviços necessários à intervenção imediata e à Câmara Municipal.

Informações gerais sobre a forma como o público interessado será avisado em
caso de acidente grave e informações adequadas sobre as medidas de
autoproteção a adotar pela população na envolvente do estabelecimento
O público é avisado e informado sobre as respetivas medidas de autoproteção, em caso
de acidente grave, por comunicado emitido pela Câmara Municipal da Maia, divulgado no
seu site oficial e nos órgãos de comunicação social locais.

Referência ao Plano de Emergência Externo elaborado para fazer face a efeitos
no exterior do estabelecimento decorrentes de um acidente
O Plano de Emergência Externo está em fase de elaboração pela Câmara Municipal da
Maia.
29. Efetuar o estudo, em complemento à análise desenvolvida no âmbito da
Socioeconomia, num raio de 2 km (em linha reta) na área envolvente ao projeto, uma
vez que é insuficiente o estudo/levantamento apresentado de apenas 500 metros,
atendendo à existência de estabelecimentos abrangidos pela Diretiva Seveso (DecretoLei n.º 150/2015, de 5 de agosto), na proximidade do projeto. Neste sentido, deverá
dar resposta a um raio de 2 Km na área envolvente ao projeto os seguintes aspetos:
Caracterização do ambiente afetado pelo projeto:
a) Caracterização das tipologias de ocupação da área de implementação e envolvente;
b) Identificação dos recetores sensíveis, existentes na área do projeto e envolvente,
com indicação das distâncias ao local do projeto e representação (carto)gráfica a
escala adequada;
Identificação e caracterização de impactes ambientais:
a) Identificação das ações do projeto com impacte na qualidade de vida da população
local e atividades económicas;
b) Referência aos impactes de outros fatores ambientais associados, com reflexo na
qualidade de vida da população – ruído, qualidade do ar, saúde humana, paisagem,
etc.
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O subcapítulo II.1. do EIA do Loteamento Fuse Valley inseriu o projeto num território
metropolitano. Tal premissa tem idiossincrasias associadas a uma ocupação mais densa,
quer da mancha construída, quer do tecido demográfico. Nos pontos seguintes
apresenta-se a informação complementar solicitada.
29.1 a) Caracterização das Tipologias de Ocupação da Área de Implementação e
Envolvente
A base utilizada para a caracterização das tipologias de ocupação da área de
implementação e envolvente foi a Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal
Continental para 2018 (COS 2018). A COS 2018 foi produzida com base na interpretação
visual de imagens aéreas ortorreferenciadas, de grande resolução espacial (50 cm) e
quatro bandas espectrais (azul, verde, vermelho e infravermelho próximo). A informação
cartográfica da COS 2018 possui uma unidade mínima cartográfica de 1ha, uma exatidão
posicional melhor ou igual a 5,5m e uma exatidão temática maior ou igual a 85%, com
um erro de 2% para um nível de confiança de 95% (DGT, 2019).
A análise à ocupação do solo tem em consideração as seguintes classes:
▪

Territórios Artificializados (superfície de território destinada a atividades de
intervenção humana. Esta classe inclui áreas de tecido edificado, áreas industriais,
áreas comerciais, áreas dedicadas ao turismo, infraestruturas, rede rodoviária e
ferroviária, áreas de serviços, jardins e equipamentos.).

▪

Agricultura (área utilizada para agricultura, constituída por culturas anuais,
culturas permanentes e agricultura protegida e viveiros).

▪

Pastagens [áreas com ou sem intervenção humana ocupadas com vegetação
essencialmente do tipo herbácea, quer cultivada (semeada) quer natural
(espontânea), que não estejam incluídas num sistema de rotação da exploração e
que ocupem uma área superior ou igual a 25% da superfície].

▪

Superfícies Agroflorestais (SAF) [as superfícies agroflorestais consistem na
consociação (associação vertical numa mesma parcela) de culturas temporárias
e/ou pastagens (melhoradas ou espontâneas pobres) e/ou culturas permanentes
com espécies florestais com um grau de coberto superior ou igual a 10%].

▪

Florestas [terrenos com uso florestal, ocupados por árvores florestais, ou
temporariamente desarborizados em resultado de cortes culturais ou cortes
extraordinários devidos a perturbações bióticas (pragas, doenças) ou abióticas
(incêndios,

tempestades).

As

árvores

originadas por

regeneração

natural,

sementeira ou plantação, devem atingir uma altura maior ou igual a 5 metros e
no seu conjunto apresentarem um grau de coberto maior ou igual a 10%
▪

Matos [áreas naturais de vegetação espontânea, pouco ou muito densa, em que
o coberto arbustivo (e.g., urzes, silvas, giestas, tojos, zambujeiro) é superior ou
igual a 25%. Inclui olivais abandonados se inferior a 45 árvores/ha].
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Espaços Descobertos ou com Pouca Vegetação [áreas naturais com pouca ou
nenhuma vegetação em que se incluem rocha nua, praias e areais e vegetação
esparsa em que a superfície com vegetação arbustiva e herbácea ocupa uma área
inferior a 25%].

▪

Zonas Húmidas [áreas interiores ou litorais, cobertas temporariamente ou
permanentemente por água doce, salgada ou salobra, corrente ou estagnada, que
incluem pauis, sapais, juncais, caniçais halófitos e zonas entremarés].

▪

Massas de Água Superficiais [superfícies de água doce que incluem cursos de
água e planos de água, naturais, fortemente modificados e artificiais; superfícies
de água salgada, que incluem oceanos, e/ou de água salobra que incluem lagoas
costeiras e desembocadura fluvial.

A área de implementação do projeto insere-se numa área classificada, segundo a COS
2018, como “5.1.2.1. Florestas de pinheiro-bravo” e “6.1.1.1 Matos”.
A distribuição das tipologias de ocupação da área de implementação e envolvente,
tendo em conta a COS 2018, encontra-se evidenciada no Mapa IV.1 e no Quadro IV.3,
através do qual é possível constatar que são os “1. Territórios Artificializados” que
predominam na área envolvente (raio de 2 km), ocupando 945,66 hectares (56,52% da
área total em análise). Seguem-se as “2. Áreas Agrícolas” com uma representatividade
de 26,78% da área envolvente (corresponde a 448,05 ha), as “5. Florestas” com uma
representatividade de 14,76% (corresponde a 246,96 ha) e os “6. Matos” com uma
representatividade de cerca de 2% (32,44 ha).
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Mapa IV.1 - Distribuição das tipologias de ocupação da área de implementação e envolvente (raio de 2 km), segundo a COS 2018
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Procedendo à análise dos principais usos do solo atuais na área de implementação e
envolvente com um grau de pormenor maior (Quadro IV.3) verifica-se que dentro dos
territórios artificializados, o uso com maior representatividade é o “1.1.2.1. Tecido
edificado descontínuo” que ocupa 17,61% (66,02 ha) do total da área envolvente (raio
de 2 km).
No que diz respeito às áreas agrícolas, salientam-se as “2.1.1.1. Culturas temporárias
de sequeiro e regadio” que ocupam 11,5% (23,57 ha), constituindo, inclusive, o uso do
solo com maior representatividade da área envolvente. Por sua vez, no que concerne às
florestas constata-se que o uso do solo com maior representatividade corresponde às
“5.1.1.5 Florestas de eucalipto”, dado que ocupam 7,96% (133,10 ha) do total da área
envolvente.
Por último, no que respeita aos matos constata-se que o uso “6.1.1.1. Matos” detém
uma representatividade de apenas 1,94% (32,44ha) do total da área envolvente (raio de
2 km).
Quadro IV.3 - Distribuição das tipologias de ocupação da área de implementação e envolvente (raio
de 2 km), segundo a COS 2018
Nível 1

1. Territórios
Artificializados

2. Agricultura

Agosto de 2022

Nível 4

Área
(ha)

Área
(%)

1.1.1.1 Tecido edificado contínuo predominantemente
vertical

66,02

3,95

1.1.1.2 Tecido edificado contínuo predominantemente
horizontal

178,27

10,66

1.1.2.1 Tecido edificado descontínuo

294,77

17,62

1.1.2.2 Tecido edificado descontínuo esparso

36,89

2,20

1.1.3.1 Áreas de estacionamentos e logradouros

1,73

0,10

1.1.3.2 Espaços vazios sem construção

2,38

0,14

1.2.1.1 Indústria

164,34

9,82

1.2.2.1 Comércio

13,50

0,81

1.3.2.2 Infraestruturas de tratamento de resíduos e
águas residuais

1,61

0,10

1.4.1.1 Rede viária e espaços associados

95,49

5,71

1.5.2.1 Aterros

13,10

0,78

1.5.3.1 Áreas em construção

16,88

1,01

1.6.1.2 Instalações desportivas

14,59

0,87

1.6.2.2 Equipamentos de lazer

2,62

0,16

1.6.3.1 Equipamentos culturais

3,73

0,22

1.6.4.1 Cemitérios

6,34

0,38

1.6.5.1 Outros equipamentos e instalações turísticas

19,66

1,17

1.7.1.1 Parques e jardins

13,74

0,82

2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio

394,38

23,57

2.2.1.1 Vinhas

8,34

0,50

2.2.2.1 Pomares

7,10

0,42

2.2.3.1 Olivais

0,84

0,05
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Nível 4

Área
(ha)

Área
(%)

2.3.2.1 Mosaicos culturais e parcelares complexos

13,04

0,78

2.3.3.1 Agricultura com espaços naturais e
seminaturais

24,35

1,46

5.1.1.3 Florestas de outros carvalhos

0,05

0,00

5.1.1.5 Florestas de eucalipto

133,10

7,96

5.1.1.7 Florestas de outras folhosas

52,73

3,15

5.1.2.1 Florestas de pinheiro-bravo

57,14

3,41

5.1.2.3 Florestas de outras resinosas

3,93

0,24

6.1.1.1 Matos

32,44

1,94

1.673,11

100,00

Nível 1

5. Florestas

6. Matos
TOTAL

Em termos de classificação e qualificação do solo (Mapa IV.2), o Plano Diretor
Municipal de MatosinhosI integra a área em causa, na componente afeta a lotes, em solo
urbano, na categoria de “Espaços de Atividades Económicas”, subcategoria “Áreas
de Atividades Económicas”. A restante área da parcela integra-se em solo rústico,
nas categorias de “Espaços Agrícolas”, “Espaços Florestais” e “Espaços Naturais e
Paisagísticos”.
Relativamente à área envolvente (raio de 2 km), no que concerne ao concelho de
Matosinhos e, de acordo com o PDM, esta integra, maioritariamente, solo rústico, na
categoria de “Espaços Naturais e Paisagísticos” e na categoria de “Espaços
Agrícolas”.
No que diz respeito à área envolvente (raio de 2 km), no que concerne ao concelho da
Maia e, de acordo com o PDM, esta integra, maioritariamente, solo urbano, na categoria
“Espaços Residenciais”, subcategoria “Áreas de Habitação Coletiva” (Mapa IV.3).

O Plano Diretor Municipal de Matosinhos em vigor corresponde à 1.ª revisão, aprovada pela Assembleia
Municipal de Matosinhos em 21 de março de 2019 e publicada através do Aviso n.º 13198/2019, de 21 de
agosto, no Diário da República, Série II, de 21 de agosto de 2019, da versão publicada por despacho do
Ministro do Planeamento e Administração do Território no Diário da República n.º 203, Série II, de 3 de
setembro de 1992.
I
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Mapa IV.2 - Classificação e qualificação do solo na área de implementação e envolvente (raio de 2 km), de acordo com o PDM de Matosinhos
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Mapa IV.3 - Classificação e qualificação do solo na área envolvente (raio de 2 km), de acordo com o PDM da Maia
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29.1 b) Identificação dos Recetores Sensíveis, Existentes na Área do Projeto e
Envolvente
No presente subponto de discussão foram definidos como recetores sensíveis
existentes na área do projeto e envolvente, o conjunto de elementos expostos de
importância vital e estratégica, fundamentais para a resposta à emergência (rede
hospitalar e de saúde, rede escolar, quartéis de bombeiros e instalações de outros
agentes de proteção civil e autoridades civis e militares) e de suporte básico às
populações (origens e redes principais de abastecimento de água, rede elétrica, centrais
e retransmissores de telecomunicações) (ANEPC, 2009).
De acordo com os dados recolhidos (subsecção estatística dos Censos 2021I), a área
do projeto na sua envolvente de 2 km tem, aproximadamente:
•

58.741 edifícios com 142.038 alojamentos;

•

307.574 residentes, distribuídos por 122.256 agregados familiares.

No que se refere aos recetores sensíveis existentes na área do projeto e envolvente
relacionados

com

o

edificado,

importa

salientar

que,

para

além

do

referido

anteriormente, existem na envolvente ao projeto os seguintes elementos (Quadro IV.4,
Mapa IV.4 e Mapa IV.5):

Quadro IV.4 - Recetores sensíveis existentes na área do projeto e envolvente (raio de 2 km)

I

Tipo

Freguesia

Concelho

Ação Social

Cidade da Maia

Maia

Ação Social

Cidade da Maia

Maia

Ação Social

Cidade da Maia

Maia

Administrativo

Cidade da Maia

Maia

Desportivo

Cidade da Maia

Maia

Desportivo

Cidade da Maia

Maia

Desportivo

Cidade da Maia

Maia

Desportivo

Cidade da Maia

Maia

Ensino

Cidade da Maia

Maia

Ensino

Cidade da Maia

Maia

Ensino

Cidade da Maia

Maia

Ensino

Cidade da Maia

Maia

Ensino

Cidade da Maia

Maia

Ensino

Cidade da Maia

Maia

Ensino

Cidade da Maia

Maia

Ensino

Cidade da Maia

Maia

Recreio E Lazer

Cidade da Maia

Maia

Religioso

Cidade da Maia

Maia

Resultados Provisórios ao nível de subsecção estatística.
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Tipo

Freguesia

Concelho

Religioso

Moreira

Maia

Religioso

Cidade da Maia

Maia

Saúde

Cidade da Maia

Maia

Saúde

Cidade da Maia

Maia

Desporto

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Desporto

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Desporto

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Desporto

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Desporto

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Desporto

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Desporto

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Desporto

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Desporto

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Desporto

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Desporto

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Desporto

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Desporto

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Desporto

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Desporto

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Desporto

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Educação

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Educação

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Educação

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Educação

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Educação

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Estações e Apeadeiros

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Estações e Apeadeiros

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Estações e Apeadeiros

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Estações e Apeadeiros

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Estações e Apeadeiros

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Estações e Apeadeiros

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Interface de Transporte

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Proteção e Segurança

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Proteção e Segurança

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Saúde

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Solidariedade e Segurança Social

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Solidariedade e Segurança Social

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Solidariedade e Segurança Social

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Solidariedade e Segurança Social

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos

Solidariedade e Segurança Social

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Matosinhos
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Para além dos elementos apresentados no Quadro IV.4, na área do projeto e
envolvente (raio de 2 km), encontram-se, ainda, a Linha de Caminho de Ferro, a Linha
de Metro, o IP4/A4, a EN14 e a EN13, todos estes elementos localizados nos limites
territoriais do concelho de Matosinhos (Mapa IV.4).
No que diz respeito aos elementos localizados nos limites territoriais do concelho da
Maia, de referir a Linha de Metro, a Linha de Caminho de Ferro e a EN14 (Mapa IV.5).
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Mapa IV.4 - Recetores sensíveis existentes na área do projeto e envolvente (raio de 2 km), de acordo com o PDM de Matosinhos
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Mapa IV.5: Recetores sensíveis existentes na área do projeto e envolvente (raio de 2 km), de acordo com o PDM da Maia
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Identificação e caracterização de impactes ambientais:
a) Identificação das ações do projeto com impacte na qualidade de vida da população
local e atividades económicas;
b) Referência aos impactes de outros fatores ambientais associados, com reflexo na
qualidade de vida da população – ruído, qualidade do ar, saúde humana, paisagem,
etc.
Estas questões já foram abordadas no aditamento ao EIA, pelo que agora se fará o
enquadramento considerando uma área de abrangência de 2 km.
29.2 a) Identificação das ações do projeto com impacte na qualidade de vida da
população local e atividades económicas.
Na fase de construção do Loteamento Fuse Valley as principais ações com impacte
na qualidade de vida da população local e atividades económicas resultam do movimento
de pessoas e veículos para a área, e funcionamento de viaturas e equipamentos de obra
no âmbito das atividades construtivas. Destaca-se a desmatação, remoção do pavimento
e demolição de pequenas estruturas existentes, escavação e movimentação de terras,
que poderão originar a emissão de ruído, poeiras e outros poluentes atmosféricos assim
como eventuais constrangimentos ao nível das acessibilidades.
Na fase de funcionamento as principais ações do Projeto que poderão ter impacte
na qualidade de vida da população e atividades económicas locais são os movimentos
associados à deslocação de funcionários, fornecedores e clientes para a área do
loteamento, assim como a disponibilização de espaço verde para utilização coletiva no
prolongamento da área pública já existente na margem esquerda do Leça. Em termos
paisagísticos haverá igualmente uma alteração relevante, pela presença do Projeto
proposto numa área atualmente expectante e sem ocupação urbana.
29.2 b) Referência aos impactes de outros fatores ambientais associados, com
reflexo na qualidade de vida da população – ruído, qualidade do ar, saúde
humana, paisagem, etc.
A avaliação dos impactes identificados sobre outros fatores ambientais com reflexo na
qualidade de vida da população foi efetuada, em parte, na avaliação do fator saúde
humana. Assim, considera-se que, na fase de construção, poderão existir impactes
negativos na qualidade de vida da população mais próxima resultantes, principalmente,
do ruído resultante da obra, das emissões de poluentes atmosféricos, em particular de
poeiras, associadas ao movimento e funcionamento de veículos e equipamentos de obra.
No entanto, atendendo à distância a que se encontram os recetores mais próximos e
ao facto de se prever a existência de um Plano de Gestão Ambiental, a desenvolver pelo
empreiteiro principal, que contemplará as ações e medidas necessárias ao controlo
destes impactes, e ainda ao facto destes mesmos impactes não terem sido considerados
significativos no âmbito da avaliação e cada um dos fatores ambientais, consideram-se
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os mesmos pouco significativos. Esta avaliação sai ainda reforçada pelo facto de serem
localizados e terem um caráter temporário, cessando com o fim das obras.
Adicionalmente, a intervenção nas vias que servem a área associada ao Projeto
poderá ter igualmente impactes negativos temporários sobre a qualidade de vida das
populações mais próximas pela afetação das condições de circulação nessas mesmas
vias. O acompanhamento adequado desta situação na fase de construção, com
eventual formulação de propostas de circulação devidamente sinalizadas, e uma
adequada estratégia de informação/comunicação aos utilizadores das vias afetadas
contribuirá para a minimização dos impactes sobre a população afetada. Para esta
minimização contribuirá ainda o facto de a alteração ser temporária e se restringir às
áreas alvo de intervenção, pelo que se consideram os impactes pouco significativos.
Na fase de funcionamento, os principais impactes na qualidade de vida da
população resultam do acréscimo de movimento para a área resultante do acesso de
funcionários, fornecedores e clientes ao local. Esta situação gerará um aumento de
tráfego nas vias envolventes, resultando num aumento das emissões de ruído e
poluentes atmosféricos. Embora negativos, estes impactes não foram considerados
significativos na avaliação de cada um dos fatores ambientais referidos. No caso do
ruído, há mesmo a referir impactes positivos pouco significativos, relativamente aos
recetores localizados a poente do Loteamento, em resultado do efeito barreira dos
edifícios propostos.
No que respeita à paisagem, a presença de um projeto de grande qualidade
arquitetónica e paisagística e que disponibilizará áreas verdes de utilização coletiva,
potenciando a fruição do vale do Leça pela população resultará em impactes positivos
na qualidade de vida da população afetada, que se consideram significativos.
De referir que a implementação do Loteamento será orientada por um Plano de Gestão
Ambiental, com o objetivo de minimizar o impacte dos trabalhos em fase de obra. De
igual forma, na fase de exploração, os Promotores acompanharão a evolução dos vários
parâmetros ambientais de modo a controlar os impactes que resultem da operação do
empreendimento em fase de utilização.
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30. Caracterização do risco de incêndio urbano, nomeadamente através do inventário
dos edifícios classificados, no âmbito do Regime Jurídico de Segurança Contra
Incêndios em Edifícios, como sendo de 3.ª e 4.ª categorias, existentes e previstos,
num raio de 2 km na área envolvente ao projeto. Deverão também ser propostas
medidas mitigadoras para este risco.
Neste contexto, e para futuro desenvolvimento do projeto, deverão ser garantidas as
condições exteriores de segurança e acessibilidade aos edifícios e à disponibilidade de
água para o abastecimento dos meios de socorro, vias de acesso aos diversos edifícios
e a acessibilidade às fachadas dos mesmos nos termos do Regulamento Técnico de
Segurança Contra Incêndios em Edifícios.
Relativamente a este ponto, importa referir que, na resposta da ANEPC ao pedido de
informação (OF/10655/DSRP/2022), esta informa que abdica da solicitação do inventário
anteriormente referido (inventário dos edifícios classificados, no âmbito do RJSCIE, como
sendo de 3.ª e 4.ª categorias, existentes e previstos, num raio de 2 km na área
envolvente ao projeto), embora sublinhe que o preponente deverá avaliar no mínimo, as
potenciais consequências para o projeto decorrentes de um incêndio nas instalações da
UNICER ou LIPOR.
Refira-se também que o Projeto de Loteamento garante as condições exteriores de
segurança e acessibilidade aos edifícios, bem como a disponibilidade de água para o
abastecimento dos meios de socorro, nos termos do Regulamento Técnico de Segurança
Contra Incêndios em Edifícios. No Anexo XIII apresenta-se a planta de acessos dos
bombeiros bem como a planta das infraestruturas hidráulicas com a localização dos
hidrantes propostos no Loteamento.

Avaliação das Potenciais Consequências para o Projeto de um incêndio nas
instalações da UNICER ou LIPOR
De acordo com o Decreto-Lei n.º 150/2015, de 05 de agosto, um acidente grave
envolvendo substâncias perigosas é “um acontecimento, designadamente uma emissão,
um incêndio ou uma explosão de graves proporções, resultante do desenvolvimento não
controlado de processos durante o funcionamento de um estabelecimento abrangido pelo
presente decreto-lei, que provoque um perigo grave, imediato ou retardado, para a
saúde humana, no interior ou no exterior do estabelecimento, ou para o ambiente, que
envolva uma ou mais substâncias perigosas”.
Assim sendo, e uma vez que se torna impossível controlar a imprevisibilidade de
ocorrências de acidentes nas indústrias (na maior parte dos casos depende de fatores
humanos), importa sobretudo definir essas áreas e quais os tipos de atividade industrial,
possibilitando assim a identificação dos setores onde poderá existir essa possibilidade.
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Para o caso em estudo foram identificadas as instalações da UNICER e da LIPOR como
potenciais focos de acidente. Na análise foi considerada a sua componente mais gravosa,
o incêndio. Foram consultadas as duas entidades, constando as respostas no Anexo III.

Abordagem Metodológica
Para identificar as substâncias potencialmente indutoras do incêndio procedeu-se a
uma análise das matéria(s)-prima(s) e ou subsidiária(s) que constam do título único
ambiental (TUA) ou, na sua ausência, foram analisados, sucintamente, os gases
presentes no fabrico do produto final.
Desta análise resultou a identificação de um conjunto de substâncias que foram
posteriormente enquadradas com recurso ao Manual de Intervenção em Emergências
com Matérias Perigosas, Químicas, Biológicas e Radiológicas da Autoridade Nacional de
Proteção Civil / Direção Nacional de Planeamento de Emergência (2011).
A abordagem metodológica considerada resultou na identificação do grau/nível de
gravidade, grau de probabilidade e grau de risco, cuja forma de obtenção se pormenoriza
de seguida e segue o pressuposto do pior cenário em termos de presença de matérias
perigosas.
Grau de Gravidade
Para a identificação do grau/nível de gravidade (pontuação) foi utilizado o critério
geral de classificação da vulnerabilidade.
A classificação da vulnerabilidade dos elementos foi feita numa escala de zero a
quatro, onde o valor zero, atribuído a um determinado elemento indica, na relação com
um determinado risco, que o mesmo não sofre qualquer impacte direto com a ocorrência
desse risco. Por sua vez, o valor três é atribuído a um determinado elemento que na
relação com um determinado risco sofre um impacte muito significativo e que inviabiliza
o funcionamento/utilização/usufruição desse mesmo elemento. Acresce ainda um outro
valor superior a três (o quatro) que será utilizado nos casos onde para além do elemento
que na relação com um determinado risco sofre um impacte muito significativo que
inviabiliza

o

funcionamento/utilização/usufruição

deste

e

ainda

comporta

uma

vulnerabilidade acrescida atendendo ao número e tipo de utilizadores/ utentes/
residentes que a estes estão associados. Portanto, o valor 4 será atribuído quando o
elemento pode sofrer um impacte muito significativo que inviabiliza o funcionamento e ao
mesmo tempo ficam ou podem ficar ameaçadas populações, por exemplo, com
mobilidade reduzida (acamados e idosos) ou com uma reduzida perceção do risco
(crianças).
Deste modo apresenta-se o Quadro IV.5 que pretende elucidar sobre os critérios
gerais de classificação da vulnerabilidade.
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Quadro IV.5 - Critérios gerais de classificação da vulnerabilidade
Valor

Critério

0

Sem impacte.

1

Com pequeno impacte, podendo obrigar à alteração de algumas rotinas de funcionamento, mas
sem pôr em causa o mesmo.

2

Com impactes significativos podendo obrigar à adoção de medidas mitigadoras que permitam a
continuidade do funcionamento, sem que este, apesar de se manter, já não pode ser classificado
de normal.

3

Impactes que inviabilizam o funcionamento comprometendo em grande percentagem (próxima
dos 100% ou mesmo de 100%) as funcionalidades.

4

Impactes que inviabilizam o funcionamento comprometendo em grande percentagem (próxima
dos 100% ou mesmo de 100%) as funcionalidades acrescidas da existência, associada à
funcionalidade do elemento, por exemplo, de populações com mobilidade reduzida (acamados e
idosos) ou com uma reduzida perceção do risco (crianças) ou densidade muito elevada de
população como festas, feiras ou outros espaços que promovam a concentração de população.

Grau de Probabilidade de Ocorrência
Para a estimativa de probabilidade de ocorrência foi considerado o Quadro IV.6 que
decorre do Caderno Técnico Prociv n.º 9 – Guia Para a Caracterização de Risco no Âmbito
da Elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil.
Quadro IV.6 - Grau de probabilidade
Probabilidade

Descrição
É expectável que ocorra em quase todas as circunstâncias;
E ou nível elevado de incidentes registados;

Elevada

E ou fortes evidências;
E ou forte probabilidade de ocorrência do evento;
E ou fortes razões para ocorrer;
Pode ocorrer uma vez por ano ou mais.
Irá provavelmente ocorrer em quase todas as circunstâncias;

Média-Alta

E ou registos regulares de incidentes e razões fortes para ocorrer;
Pode ocorrer uma vez em cada cinco anos.
Pode ocorrer uma vez em períodos de 5-10 anos.
Poderá ocorrer em algum momento;

Média

E ou com uma periodicidade incerta, aleatória e com fracas razões para ocorrer;
Pode ocorrer uma vez em cada 20 anos.
Pode ocorrer uma vez em períodos de 20-50 anos.
Não é provável que ocorra;

Média-Baixa

Não há registos ou razões que levem a estimar que ocorram;
Pode ocorrer uma vez em cada 100 anos.

Baixa
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Grau de Risco
A estimativa do grau de risco decorre do cruzamento entre a probabilidade e a
gravidade que decorre da adaptação do Caderno Técnico Prociv n.º 9 – Guia Para a
Caracterização de Risco no Âmbito da Elaboração de Planos de Emergência de Proteção
Civil.
Quadro IV.7 - Grau de risco
GRAU DE RISCO
Probabilidade elevada

Risco Baixo

Risco
Moderado

Risco elevado

Risco Extremo

Risco Extremo

Probabilidade média-alta

Risco Baixo

Risco
Moderado

Risco elevado

Risco elevado

Risco Extremo

Probabilidade média

Risco Baixo

Risco
Moderado

Risco
Moderado

Risco elevado

Risco Extremo

Probabilidade média-baixa

Risco Baixo

Risco Baixo

Risco
Moderado

Risco elevado

Risco Extremo

Probabilidade Baixa

Risco Baixo

Risco Baixo

Risco
Moderado

Risco
Moderado

Risco elevado

Gravidade
residual

Gravidade
reduzida

Gravidade
moderada

Gravidade
acentuada

Gravidade
crítica

Valor do elemento

0

1

2

3

4

‘Existe algum elemento
classificado com valor 4
na área de
suscetibilidade?’

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Nos

pontos

seguintes

encontram-se

avaliados

os

resultados

das

potenciais

consequências de um incêndio nas instalações da UNICER e da LIPOR.

LIPOR
As instalações da LIPOR localizam-se no concelho da Maia e de acordo com o TUA,
a(s) matéria(s)-prima(s) e ou subsidiária(s) identificadas são a ureia, o carvão ativado, a
cal hidratada, o gasóleo e a energia elétrica.
Do enquadramento efetuado, tendo por base o anual de Intervenção em Emergências
com Matérias Perigosas, Químicas, Biológicas e Radiológicas da Autoridade Nacional de
Proteção Civil / Direção Nacional de Planeamento de Emergência (2011), verifica-se que
em caso de incêndio deve ser evacuada uma área num raio de 800 metros (distância de
evacuação a considerar em caso de incêndio para proteção da população considerando a
presença de carvão ativado e de gasóleo).
O resultado obtido com a aplicação da área de evacuação de 800 metros encontra-se
espacializado no
Mapa IV.6.
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Mapa IV.6 - Área de evacuação de 800 metros referente às instalações da LIPOR
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A análise aos elementos circundantes permite constatar que o grau de risco de
incêndio nas instalações da LIPOR é moderado (Quadro IV.8) e conclui que não tem
implicações na área do empreendimento Fuse Valley.

Quadro IV.8 - Estimativa do grau de risco de incêndio nas instalações da LIPOR
Gravidade
Risco

Incêndio nas
instalações da LIPOR

População

Ambiente

Socioeconomia

Residual

Reduzida

Moderada

Probabilidade

Grau de
risco

Média-Baixa

Moderado

UNICER
Por consulta a esta entidade (a 18/05/2022) foi prestada a informação de que as
instalações em causa possuem fatores de risco de incêndio urbano, não sendo, no
entanto possível estimar as eventuais consequências para o loteamento em análise.
Adicionalmente a entidade informou que dispõem de medidas de autoproteção aprovadas
em 2018 e que a instalação e encontra classificada na 4ª categoria de risco.
As instalações da UNICER/ Super Bock Bebidas S.A. - Centro de Produção de Leça do
Balio localiza-se no concelho de Matosinhos e de acordo com o TUA, está associada aos
seguintes CAE:
•

11050 - Fabricação de cerveja;

•

11040 - Fabricação de vermutes e de outras bebidas fermentadas não

destiladas;
•

11021 - Produção de vinhos comuns e licorosos;

•

11060 - Fabricação de malte;

•

20110 - Fabricação de gases industriais;

•

11030 - Fabricação de cidra e outras bebidas fermentadas de frutos.

No TUA não estão descritas a(s) matéria(s)-prima(s) e ou subsidiária(s) pelo que
atendendo ao CAE 11050 - Fabricação de cerveja induziu-se a presença de dióxido de
carbono e etanol (este último decorrente da fase de fermentação) nas instalações. Assim,
do enquadramento efetuado tendo por base o anual de Intervenção em Emergências com
Matérias Perigosas, Químicas, Biológicas e Radiológicas da Autoridade Nacional de
Proteção Civil / Direção Nacional de Planeamento de Emergência (2011), verifica-se que
em caso de incêndio deve ser evacuada uma área num raio de 800 metros.
A aplicação da área de evacuação num raio de 800 metros encontra-se no Mapa IV.7.
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Mapa IV.7 - Área de evacuação de 800 metros nas instalações da UNICER
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Mapa IV.8 - Área de evacuação de 800 metros nas instalações da UNICER - Pormenor
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Da análise do Mapa IV.7 é possível verificar que o setor sul da área do
empreendimento Fuse Valley encontra-se abrangida pela área de evacuação dos 800
metros num total de 3,0 ha, o que corresponde a 19,4% da área total do projeto. Um
estudo mais pormenorizado com base nos detalhes do projeto permite verificar que
apenas cerca de três edifícios serão abrangidos pela área de evacuação (Mapa IV.8).
A análise efetuada ao risco de incêndio nas instalações da UNICER conclui que o grau
de risco é moderado. Destaca-se que o fator responsável pela atribuição da gravidade
moderada à população (Quadro IV.9) decorre do aglomerado populacional de Gondivai,
no setor oeste e Recarei e Mosteiro, no setor sul da área de evacuação. A gravidade
moderada atribuída à socioeconomia decorre da proximidade destas instalações às vias
de comunicação, cuja circulação, em caso de incêndio na UNICER, poderá sofrer
impactes significativos podendo obrigar à adoção de medidas mitigadoras que permitam
a continuidade do funcionamento, sem que este, apesar de se manter, já não pode ser
classificado de normal.
Quadro IV.9 - Estimativa do grau de risco de incêndio nas instalações da UNICER
Risco
Incêndio nas
instalações da
UNICER

Gravidade
População

Ambiente

Socioeconomia

Moderada

Reduzida

Moderada

Probabilidade

Grau de
risco

Média-Baixa

Moderado

31. Elaboração e difusão do Plano de Segurança/Emergência, que para além de
identificar e caracterizar os potenciais riscos associados à execução dos trabalhos,
define os procedimentos a levar a cabo pela empresa responsável pelas obras em caso
de ocorrência de acidente ou outra situação de emergência, de forma a minimizar os
potenciais efeitos negativos da(s) mesma(s), nomeadamente:
a) Equacionar as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destinado
aos organismos de socorro a envolver em situações de acidente/emergência, durante a
fase de construção;
b) Tomar medidas de segurança, de modo que a manobra de viaturas e o
manuseamento de determinados equipamentos não venha a estar na origem de focos
de incêndio;
c) Prestar atenção ao armazenamento de matérias perigosas no espaço físico do
estaleiro, devendo ser assegurado o cumprimento das normas de segurança
respeitantes. Os locais de armazenamento deverão estar devidamente assinalados e
compartimentados, com vista a evitar situações de derrame, explosão ou incêndio.
Foi elaborado o Plano de Segurança/Emergência, que se encontra no Anexo XIV.
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32. Identificação, no âmbito do “Impacte do projeto sobre o clima e vulnerabilidade do
projeto às alterações climáticas”, de potenciais fontes de risco do ambiente sobre o
projeto, isto é, identificação e caracterização dos riscos naturais e/ou tecnológicos
existentes na área de intervenção do projeto, no sentido de o planeamento territorial
adequar as propostas à sua existência. Privilegiar as tecnologias de modelação
geográfica de forma a construir um modelo cronologicamente robusto que caracterize
aprofundadamente a área do projeto:
Alterações climáticas
a) Avaliação do potencial risco de inundação/cheias da área abrangida para o projeto,
tendo em vista uma perspetiva diacrónica;
b) Avaliação da sismicidade;
c) Avaliação das características dos elementos climáticos globais, dando particular
ênfase aos dados históricos, de temperatura, vento, humidade, precipitação de curta
duração e intensa, ocorrência de trovoadas;
d) Avaliação da eventual existência de radioatividade natural no local de implantação
do projeto.
32 a) Avaliação do Potencial Risco de Inundação/Cheias da Área Abrangida
para o Projeto
De acordo com Telhado (2006, citado por ANPC; 2009) uma cheia coincide com a
ocorrência de um aumento rápido e anormal do caudal médio de um curso de água, com
repercussões sobre as suas margens, por alagamento temporário desses terrenos e
interferência sobre o respetivo uso do solo. Por seu turno, uma inundação corresponde
ao afluxo anormal de águas torrenciais a determinados locais e/ou instalações, que
promovam o alagamento desse mesmo espaço.
As cheias e inundações causam frequentemente prejuízos económicos avultados e
mesmo a perda de vidas humanas e, normalmente, o impacto no tecido socioeconómico
da região afetada é significativo.
As inundações são fenómenos hidrológicos extremos, de frequência variável, naturais
ou induzidos pela ação humana, que têm como consequência a submersão de terrenos
usualmente emersos, podendo provocar danos significativos, quer a nível social, quer
económico ou ambiental’ (APA, 2021).
Em Portugal Continental, esta tipologia de risco está relacionada comas as condições
de instabilidade atmosférica que ocorrem, geralmente do outono à primavera (ANEPC,
2016).‘As inundações ocorrem um pouco por todo o país, mas as bacias hidrográficas dos
médios e grandes rios são as mais afetadas’ (ANEPC, 2016).
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No que concerne à área de implementação do projeto e envolvente procedeu-se à
análise de um conjunto de elementos que permitisse proceder a uma ‘Avaliação do
potencial risco de inundação/cheias da área abrangida para o projeto (…)’.
Neste contexto, nos pontos seguintes procede-se à análise da área de implantação
tendo em consideração a informação decorrente do Plano de Gestão dos Riscos de
Inundações (PGRI) da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2); inventário de
cheias e inundações registadas entre 1865 e 2015 em Portugal Continental da Equipa
DISASTER (2017) e as zonas ameaçadas pelas cheias constantes do Plano Diretor
Municipal de Matosinhos.
Cartografia de Áreas Inundáveis de Riscos de Inundações (2º ciclo)
Os Planos de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI) podem ser definidos como o
principal instrumento de gestão de riscos de inundação, decorrem da Diretiva da
Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações (DAGRI), Diretiva n.º 2007/60/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007 e concentram-se na
prevenção, proteção e previsão desta tipologia de risco, em articulação com os Planos de
Gestão das Regiões Hidrográficas (APA, 2021).
De acordo com a cartografia de áreas inundáveis de riscos de inundações (2º ciclo de
planeamento), constante do Plano de Gestão de Riscos de Inundação 2022/2027 (PGRI)
relativo à Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2), a área de implementação do
projeto e envolvente não é abrangida por qualquer Área de Risco Potencial Significativo
de Inundação.
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Fonte: Cartografia de Áreas Inundáveis de Riscos de Inundações (2ºciclo) - APA, 2013; acedido em
https://sniamb.apambiente.pt/; consultado a 20 de junho de 2022.

Figura IV.9 - Extrato da área do empreendimento Fuse Valley e cartografia de áreas inundáveis de
riscos de inundação (2.º ciclo)

Inventário de Cheias/Inundações Disaster
O Projeto DISASTER visa disponibilizar dados relativos a eventos de origem hidro
morfológica com consequências danosas em Portugal Continental. Neste contexto
procedeu-se a uma análise dos eventos de cheias e inundações, registadas entre 1865 e
2015, para a área de implementação do projeto (Figura IV.10).
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Fonte: Equipa DISASTER (2012). Web‐SIG DISASTER. DISASTER ‐ Desastres naturais de origem hidro‐geomorfológica em
Portugal: base de dados SIG para apoio à decisão no ordenamento do território e planeamento de emergência
(PTDC/CS‐GEO/103231/2008).; acedido em http://riskam.ul.pt/disaster/; consultado a 20 de junho de 2022.

Figura IV.10 - Extrato da área do empreendimento Fuse Valley e ocorrências de cheias/inundações
registadas entre 1865 e 2015 em Portugal Continental

Desta análise foi possível apurar que não existem registos de ocorrências de cheias e
inundações com consequências danosasI entre 1865 e 2015, na área do empreendimento
do Fuse Valley.

Conceitos de base ‘Ocorrência Disaster’: local geograficamente identificável afetado por Cheia/Inundação (…),
com mortos, feridos, desaparecidos, evacuados e desalojados, independentemente do número de afetados,
num determinado evento (DISASTER, 2016).
I
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Plano Diretor Municipal de Matosinhos
Da análise às zonas ameaçadas pelas cheias, constantes da carta da Reserva
Ecológica

Nacional

de

Matosinhos,

verifica-se

que

a

parte

oeste

da

área

do

empreendimento Fuse Valley encontra-se abrangida por esta tipologia de áreas,
conforme já identificado anteriormente.
Mapa IV.9 - Zonas Ameaçadas pelas Cheias, de acordo com o PDM de Matosinhos

A este propósito refira-se que as zonas ameaçadas pelas cheias abrangem 2,0 ha da
área de intervenção do Fuse Valley, o que corresponde a aproximadamente 13% do total
da área do empreendimento.
De destacar que as zonas ameaçadas pelas cheias não abrangem qualquer edifício
localizado na área do empreendimento do Fuse Valley.

32 b) Avaliação da Sismicidade
O território de Portugal Continental insere-se, no contexto da tectónica de placas, na
denominada placa Euro-Asiática. A Sul, o seu limite faz-se pela falha de Açores-Gibraltar,
descontinuidade tectónica que delimita as placas euro-asiática e africana. A Oeste, o seu
limite faz-se pela denominada falha da dorsal média do Oceano Atlântico.
A movimentação das placas tectónicas que afeta o território de Portugal Continental
faz-se a um ritmo muito lento. Existe um deslocamento compressivo para Norte,
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provocado pela placa africana, e um movimento distensivo de direção Oste-Este,
originado pela dorsal médio-atlântica.
Os dados disponibilizados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)
demonstram que a atividade sísmica do território português tem origem em fenómenos
localizados ao longo quer da fronteira entre as placas euro-asiática e africana
(sismicidade inter-placa) quer de fenómenos localizados no interior da placa euro-asiática
(sismicidade intra-placa).
O enquadramento geodinâmico regional do território continental português permite
concluir que a sismicidade associada a falhas ativas apresenta dois casos distintos:
•

Grau de sismicidade elevada, no caso dos sismos gerados no oceano (sismos
inter-placas). No geral têm magnitudes elevadas (M>6) e períodos de retorno
de algumas centenas de anos;

•

Grau de sismicidade moderada ou fraca, no caso dos sismos gerados intraplacas, consoante a zona do território onde têm o seu epicentro. Nas zonas do
norte do país o grau de sismicidade é, em geral, fraco. Isso não significa que
esteja excluída a possibilidade de ocorrerem sismos de magnitudes elevadas,
só que os seus períodos de retorno são em regra da ordem dos milhares a
dezenas de milhares de anos.
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Fonte: ANEPC I, 2022.

Figura IV.11 - Enquadramento geodinâmico regional do território continental portuguêsII

Relativamente à área de implementação do projeto e envolvente, encontram-se
analisadas nos pontos seguintes a intensidade sísmica por zonas de intensidade máxima,
bem como a sismicidade histórica e atual (1755-1996) por zonas de intensidade.

Intensidade Sísmica
A análise da intensidade sísmica foi efetuada com recurso à Carta I.10 do Atlas do
Ambiente, que abrange o período compreendido entre 1901 e 1972. Esta é uma carta de
sismicidade atual por se referir a dados macrossísmicos posteriores a 1900. Embora se
refira apenas a um período de 72 anos, esta descreve com boa aproximação, o
comportamento normal do território continental português e relação aos sismos.
Assim, em termos de distribuição espacial da intensidade sísmica máxima (Mapa
IV.10) verifica-se que a área de implementação do projeto e envolvente integra uma
zona de intensidade VI, segundo a escala internacional de Wood-Neumann (escala de 12
I

Acedido em http://www.prociv.pt/pt-pt/RISCOSPREV/RISCOSNAT/SISMOS/Paginas/default.aspx#!#collapse-1 – consultado
a 09 de junho de 2022.
II
Legenda: 1. crosta oceânica; 2. crosta continental adelgaçada; 3. fronteiras de placas difusa (colisão continental); 4.
fronteira de placas (localização aproximada); 5. subducção a sul dos bancos submarinos de Gorringe e Guadalquivir e ao
longo da margem continental oeste-ibérica; 6. falha ativa provável; 8. falha ativa com movimento normal; Ga. banco da
Galiza; Go. Banco de Gorringe; Gq. Banco do Guadalquivir; P.A.Ib. Planície Abissal Ibérica; P.A.T. Planície abissal do Tejo.
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graus de “intensidade sísmica” utilizada para caracterizar as zonas de intensidade sísmica
máxima em Portugal).

Mapa IV.10 - Intensidade sísmica por zonas de intensidade máxima, segundo a escala internacional
de Wood-Neumann

Segundo esta escala, um sismo de intensidade VI possui a seguinte caracterização:
▪

“6. Foi sentido por toda a gente; muitas pessoas aterrorizam-se e saíram de casa.
Móveis pesados foram deslocados; caiu estuque de tetos e ficaram chaminés
danificadas. Estragos ligeiros.”

Sismicidade Histórica e Atual
Em termos de sismicidade histórica e atual, que apresenta o território nacional com
isossistas de intensidades máximas, o Mapa IV.11 permite constatar que a área de
implementação do projeto e envolvente apresenta um grau de intensidade VI.
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Mapa IV.11 - Sismicidade histórica e atual (1755-1996) por zonas de intensidade, segundo a Escala
de Mercalli Modificada de 1956

Esta escala permite verificar a intensidade de um sismo, e suas consequências, para
com as pessoas e edificações, segundo a qual (IPMA, 2014):
▪

VI (Bastante forte) - sentido por todos. Muitos assustam-se e correm para a rua.
As pessoas sentem a falta de segurança. Os pratos, as louças, os vidros das
janelas, os copos, partem-se. Objetos ornamentais, livros, etc., caem das
prateleiras. Os quadros caem das paredes. As mobílias movem-se ou tombam. Os
estuques fracos e alvenarias do tipo D fendem. Pequenos sinos tocam (igrejas e
escolas). As árvores e arbustos são visivelmente agitados ou ouve-se o respetivo
ruído.

Zonamento do Território Continental
Para fins de construção de edifícios e estruturas de engenharia, do ponto de vista da
resposta à ação sísmica, o território continental encontra-se dividido (segundo o
Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, 1983) em 4
zonas distintas:
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Fonte: Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, 1983.

Figura IV.12 - Zonamento do Território Continental (RSA, 1983)

A área de implementação do projeto e envolvente, para efeitos da quantificação dos
sismos insere-se numa zona D (Figura IV.12), na qual é admitido um coeficiente de
sismicidade (α) de 0.3.
De acordo com o estipulado na norma NP EN 1998-1: 2010 e no respetivo Anexo
Nacional (NA), a área de implementação do projeto e envolvente enquadra-se em zonas
sísmicas 1.6 (Ação Sísmica Tipo 1) e a zona sísmica 2.5 (Ação Sísmica Tipo 2) (Figura
IV.13). De acordo com este zonamento sísmico, os valores de aceleração máxima (agR)
de referência a considerar, são de 0,35 m/s2 (zona sísmica 1.6) e de 0,8 m/s2 (zona
sísmica 2.5).
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Fonte: NP EN 1998-1: 2010.

Figura IV.13 - NA.I – Zonamento sísmico em Portugal Continental

32 c) Avaliação das Características dos Elementos Climáticos Globais
Clima Atual
O clima pode ser definido, de acordo com Antunes (2007), como uma “síntese de
natureza estatística, do estado da atmosfera ou das suas fronteiras, referente a uma
determinada área e a um determinado período de tempo”. Neste contexto, com o intuito
de efetivar essa síntese, recorrem-se a métodos matemáticos aplicados aos elementos
climáticos que permitem definir e caracterizar o clima.
Segundo Brito et.al. (2005), o clima é definido por séries de valores médios ou
normais da atmosfera, num dado lugar, e num dado período de tempo, sendo que esse
período foi fixado em 30 anos no Primeiro Congresso Internacional de Meteorologia,
tendo início a primeira série no ano 1901.
O clima constitui um dos fatores de maior relevância no que concerne à formação das
paisagens, destacando-se como principais elementos determinantes a humidade relativa,
a precipitação, a pressão atmosférica, a temperatura e o vento.
Em concordância com os dados disponíveis do Instituto Português do Mar e da
Atmosfera (IPMA) e segundo a classificação de Koppen (Figura IV.14), o clima de
Portugal Continental é delimitado em duas regiões, nomeadamente:
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•

Clima temperado (Csa), ou seja, uma região que apresenta invernos chuvosos e
verões quentes e secos;

•

Clima temperado (Csb), isto é, uma região que se caracteriza por invernos
chuvosos, ainda que os verões sejam secos e pouco quentes.

Fonte: O Clima de Portugal Continental, IPMA, 2022I

Figura IV.14 - Clima de Portugal Continental segundo a classificação de Koppen

A área de implementação do projeto e envolvente encontra-se inserida na região
(Csb), a qual se caracteriza por um clima temperado com um inverno chuvoso e um
verão seco e pouco quente.
A caracterização climática da área de implementação do projeto e envolvente teve por
base os seguintes parâmetros: a temperatura do ar, a precipitação, a humidade relativa
do ar e o vento. Para caracterizar climaticamente a região em estudo, recorreu-se à
I

https://www.ipma.pt/pt/educativa/tempo.clima/index.jsp?page=clima.pt.xml (Acedido a 13 de junho de 2022).
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análise da informação meteorológica e climática referente à Estação Automática Principal
(EMA I) Porto - Pedras Rubras (Quadro IV.10).
Quadro IV.10 - Estação Automática Principal (EMA I) Porto - Pedras Rubras
Nome

Porto - Pedras Rubras

Número

545

Tipo

Estação Automática Principal (EMA I)

Latitude

41,232275

Longitude

-8,6791083

Altitude

69

Município

Matosinhos

Início de funcionamento

01/01/1996

Fonte: Normais Climatológicas (1981-2010), EMA I Porto - Pedras Rubras; IPMA, 2022.

Importa referir que como na página do IPMA encontra-se disponível a normal
climatológica para a EMA I Porto - Pedras Rubras, para o período de 1981-2010, a
análise das variáveis da temperatura e precipitação, teve por base os dados deste
período temporal. Para as restantes variáveis, os dados foram obtidos através das
normais climatológicas para o período de 1971-2000.

Temperatura do Ar
Tendo em conta os dados da estação do Porto - Pedras Rubras para o período de anos
de 1981 a 2010, constata-se que a temperatura média diária registada nesta área é de
14,9°C, sendo que os valores variam entre os 20,0°C registados no mês de agosto, e os
9,8°C observados no mês de janeiro, apresentando assim uma amplitude térmica anual
de 10,2°C (Gráfico IV.1).
No que se refere à média anual da temperatura máxima (°C) da estação do Porto Pedras Rubras (Gráfico IV.1) é de 19,1,0°C, oscilando entre os 24,7°C registado no mês
de agosto e os 13,8°C verificados no mês de janeiro.
Por fim, no que se refere aos valores médios da temperatura mínima (Gráfico IV.1),
observa-se que esta região apresenta uma média da temperatura mínima de 10,8°C,
onde os meses em que os valores são mais reduzidos correspondem a janeiro (5,8°C) e
fevereiro (6,6°C), enquanto os meses em que a temperatura mínima é mais elevada
correspondem a agosto (15,2°C) e julho (15,1°C).
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Fonte: Normais Climatológicas (1981-2010), EMA I Porto - Pedras Rubras; IPMA, 2022.

Gráfico IV.1 - Temperatura média mensal, temperatura média máxima e temperatura média mínimaI
(1981-2010)

Um outro dado que importa referir relativamente à temperatura diz respeito aos
extremos máximos e extremos mínimos registados. Neste sentido, como demonstra o
Gráfico IV.2 verifica-se que a temperatura máxima foi registada no mês de junho
(38,3°C), seguindo-se o mês de agosto (38,1°C) e julho (37,7°C). A temperatura mais
baixa verificou-se no mês de fevereiro (-3,8°C), seguindo-se o e o mês de mês de
janeiro (-3,0°C) e março (-2,3°C).

TT [°C] Média da Temperatura Média Diária do ar; TX [°C] Média da Temperatura Máxima Diária do ar; TN
[°C] Média da Temperatura Mínima Diária do ar.
I
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Fonte: Normais Climatológicas (1981-2010), EMA I Porto - Pedras Rubras; IPMA, 2022.

Gráfico IV.2 - Temperaturas extremas (máximas e mínimas) (1981-2010)

Humidade Relativa do Ar
A humidade relativa do ar estabelece uma relação entre a quantidade de vapor de
água existente na atmosfera, a uma determinada temperatura, e aquela para a qual o ar
ficaria a essa mesma temperatura. Os valores da humidade relativa do ar são expressos
em percentagem, correspondendo 0% ao ar seco e 100% ao ar saturado de vapor de
água.
Segundo os registos obtidos na EMA I Porto - Pedras Rubras, a humidade relativa
apresentou valores médios anuais de 82% às 9:00 horas (Gráfico IV.3), valores muito
elevados e próximos do ponto de saturação do ar. As menores percentagens de
humidade relativa (registadas às 9:00 horas) ocorreram nos meses de julho (78%) e
agosto (78%), coincidindo com os meses em que a temperatura do ar registada é a mais
elevada. As maiores percentagens de humidade relativa registadas às 9:00 horas
ocorreram nos meses de outubro (86%), novembro (85%) e dezembro (85%).
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Fonte: Normais Climatológicas (1971-2000), EMA I Porto - Pedras Rubras; IPMA, 2022.

Gráfico IV.3 - Humidade Média Relativa 9h (%) (1971-2000)

Precipitação
A precipitação é um dos elementos do clima e um dos principais controladores do ciclo
hidrológico. O período seco manifesta-se sobretudo no verão (período estival), devido à
forte insolação, às elevadas temperaturas máximas e à escassez e distribuição irregular
das precipitações.
Em termos da precipitação média mensal, os dados da EMA I Porto - Pedras Rubras
(1981-2010) dão conta de que a precipitação média anual é de 1.139,5 mm. Denota-se
um claro aumento progressivo da precipitação entre os meses de agosto a dezembro,
que corresponde ao mês a partir do qual volta a diminuir progressivamente (à exceção
do mês abril), até atingir o seu valor mais baixo em julho, com apenas 17,4 mm (Gráfico
IV.4).
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Fonte: Normais Climatológicas (1981-2010), EMA I Porto - Pedras Rubras; IPMA, 2022.

Gráfico IV.4 - Valores mensais da precipitação e máximas diáriasI (1981-2010)

Neste sentido, os valores mais elevados de precipitação média total registaram-se nos
meses de outubro (158,36 mm), novembro (172 mm) e dezembro (181 mm). Por outro
lado, os meses de verão são os que registam os menores valores de precipitação média
total, designadamente, junho (39,9 mm), julho (20,4 mm), agosto (32,9 mm) e
setembro (71,9 mm). Verifica-se que à medida que nos aproximamos do mês de
setembro a ocorrência de precipitação torna-se mais frequente.
Relativamente à precipitação máxima diária apura-se que foi no mês de setembro que
se registou o maior valor (106,1 mm) e que, por outro lado, o menor valor foi registado
no mês de julho (23,2 mm).

Vento
O vento corresponde ao movimento do ar, com uma determinada direção e
intensidade,

sendo

que

o

movimento

do

ar

dá-se

através

de

quatro

forças,

nomeadamente força gravitacional, gradiente de pressão, atrito e Coriolis.
De acordo com o Quadro IV.11, relativo à velocidade média do vento por quilómetro
por hora, verifica-se que ao longo do ano os valores não sofrem grandes oscilações.
Porém, é nos meses de dezembro (16,3 km/h), janeiro (15,7 km/h) e fevereiro (16,3
km/h) que o vento atinge as velocidades médias mais elevadas. Os menores valores
registam-se nos meses de julho (12,5 km/h), agosto (12,2 km/h) e setembro (11,9
km/h).
Prec [mm] Média da quantidade de Precipitação Total; Maior P [mm] Maior valor da quantidade de
Precipitação Diária.
I
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No que diz respeito à velocidade média do vento máximo em 10 minutos (km/h), a
média anual é de 28,8 km/h, sendo que os valores oscilam entre os 31,2 km/h (mês de
fevereiro) e os 27,0 km/h (mês de julho).
Relativamente

ao

maior

valor

de

velocidade

máxima

instantânea

do

vento,

anualmente em média, a rajada atinge 133 km/h, sendo nos meses de invernos que os
valores são mais elevados, em especial em dezembro (133 km/h), janeiro (121 km/h) e
fevereiro (133 km/h). Por seu turno, nos meses de verão (com exceção de julho), a
rajada atinge os menores valores, registando-se 80 km/h em junho e 78 km/h em
agosto.
Quadro IV.11 - Velocidade do vento (média e maior velocidade máxima instantânea) por km/h
(1971-200)

Mês

Velocidade média
do vento (km/h)

Velocidade média do
vento máximo em 10
minutos (km/h)

Maior valor de
velocidade máxima
instantânea do vento
(rajada) (km/h)

Janeiro

15,7

30

121

Fevereiro

16,3

31,2

133

Março

15

30,3

94

Abril

15

30,7

99

Maio

14,9

30,2

113

Junho

13,5

28

80

Julho

12,5

27

113

Agosto

12,2

27,4

78

Setembro

11,9

25,5

82

Outubro

13,3

27,2

106

Novembro

14,2

27,1

108

Dezembro

16,3

30,2

133

Anual

14,2

28,8

133

Fonte: Normais Climatológicas (1971-2000), EMA I Porto - Pedras Rubras; IPMA, 2022.

Projeções Climáticas
Os dados apresentados nos pontos seguintes encontram-se em linha com o 5.º
Relatório de Avaliação do IPCC.
Foi utilizada uma nova abordagem (Representative Concentration Pathways ou RCPs)
para o desenvolvimento de cenários de emissões, pelo que os resultados não devem ser
diretamente comparados com a anterior metodologia (Special Report on Emission
Scenarios ou SRES) que foi aplicada, por exemplo, nos projetos SIAM. A partir de uma
concentração atual de CO2 que ronda as 400 ppm (partes por milhão), as duas projeções
de emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) utilizadas nesta ficha representam:
•

RCP4.5: uma trajetória de aumento da concentração de CO 2 atmosférico até
520 ppm em 2070, aumentando de forma mais lenta até ao final do século;
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RCP8.5: uma trajetória de crescimento semelhante até meio do século,
seguida de um aumento rápido e acentuado, atingindo uma concentração de
CO2 de 950 ppm no final do século.

Foram utilizados dois modelos climáticos I cujos dados foram regionalizados para a
Europa pelo projeto CORDEX e posteriormente processados no âmbito do programa
AdaPT, mediante o desenvolvimento do Portal do ClimaII. As variáveis analisadas têm por
base

os

dados

disponibilizados

no

referido

portal,

destacando-se

os

seguintes

indicadores:
Temperatura: média; máxima; mínima; número de dias de verão (temperatura
máxima ≥ 25°C); número de dias muito quentes (temperatura máxima ≥ 35°C); número
de dias de geada (<0°C); número de noites tropicais (temperatura mínima ≥ 20°C);
número e duração de ondas de calor.
Precipitação: média acumulada; número de dias de chuva (precipitação ≥ 1mm).
Intensidade do vento: média (10 m); número de dias com vento moderado a forte,
ou superior (ventos superiores a 5,5 m/s).
Para cada uma destas variáveis climáticas o Portal do Clima disponibiliza as médias
mensais, sazonais e anuais, assim como os valores extremos, correspondentes ao
número de dias acima de determinados limiares (média por ano, relativamente a
períodos de 30 anos), a uma escala regional. Por conseguinte, para a área de
implementação do projeto e envolvente foram considerados os dados calculados e
projetados para a NUT III Área Metropolitana do Porto.
De forma a identificar as anomalias projetadas entre o clima atual e futuro, a presente
análise recai sobre três períodos de trinta anos (normais climáticas):
•

1971-2000 (clima atual);

•

2041-2070 (meio do século);

•

2071-2100 (final do século).

Os dados referentes ao clima atual são fornecidos pelos modelos, pelo que
apresentam um viés (desvio) relativamente aos dados observados. Este viés, que se
pressupõe manter-se ao longo do tempo, pode ser percecionado na comparação entre os
dados modelados para a NUT III Área Metropolitana do Porto e os observados para a
média da temperatura máxima em Matosinhos (Gráfico IV.5), tendo por referência os
dados referentes à EMA I Porto - Pedras Rubras, no período 1971-2000.

Um Ensemble (CNRM-CERFACS-CNRM-CM5, ICHE-EC-EARTH, IPSL-IPSL-CM5A-MR, MPI-M-MPI-ESM-LR)
[Modelo 1] e ICHEC-EC-EARTH - KNMI-RACMO22E [Modelo 2].
II
Portal do Clima disponível em http://portaldoclima.pt.
I
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Fonte: Portal do Clima (IPMA, 2022); Normais Climatológicas (1971-2000), EMA I Porto - Pedras Rubras; IPMA, 2022.

Gráfico IV.5 - Comparação entre os valores observados (IPMA) e os modelados para o clima
presente

Projeções Climáticas (Médias)
Temperatura
Ambos os modelos e cenários indicam um aumento da temperatura máxima (média
mensal) ao longo do século, embora com trajetórias e variações sazonais diferentes (ver
Gráfico IV.6 para resultados do modelo 2).
As anomalias mais elevadas são projetadas para o verão (até 5°C) e para o outono
(até 4°C), seguidas da primavera e do inverno (até 3°C). Espera-se que a temperatura
mínima também aumente de forma acentuada, com os maiores desvios projetados para
o verão (até 5°C) e para o outono (até 4°C), sendo menores nas restantes estações (até
3°C na primavera e no inverno). Para a temperatura média anual projeta-se também o
mesmo comportamento de subida ao longo do século, para ambos os modelos e
cenários.
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Fonte: Portal do Clima (IPMA, 2022).

Gráfico IV.6 - Anomalias da média mensal de temperatura máxima para: (a) RCP4.5 [modelo 2] e
(b) RCP8.5 [modelo 2]

Precipitação
As projeções indicam uma tendência de diminuição da precipitação média anual que
poderá atingir, no final do século, uma redução de até 12% relativamente ao clima atual
(Gráfico IV.7).

Fonte: Portal do Clima (IPMA, 2022).

Gráfico IV.7 - Precipitação média anual no clima atual e nos cenários futuros
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Quanto às projeções sazonais, as reduções projetadas para a primavera e para o
verão são acentuadas (até 25% e 51%, respetivamente), embora a diminuição na
primavera possa acarretar maiores consequências dado que a atual precipitação no verão
é residual. Para o outono projetam-se também decréscimos significativos, oscilando entre
os 3% (cenário RCP4.5, modelo 1) e os 29% (cenário RCP8.5, modelo 9) no final do
século. No inverno, a incerteza é maior, verificando-se uma ligeira tendência de
acréscimo. Nesta estação, as anomalias para o final do século variam entre a
manutenção dos valores médios atuais (cenário RCP4.5, modelo 2) e um aumento de
17% (cenário RCP8.5, modelo 2) (Gráfico IV.8).

Fonte: Portal do Clima (IPMA, 2022).

Gráfico IV.8. Média da precipitação por estação do ano (projeções para ambos os modelos e
cenários)
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Vento
Projeta-se que os valores de velocidade do vento (média anual) poderão diminuir até
3% no final do século. Relativamente às projeções sazonais, a velocidade do vento
poderá manter-se ou diminuir no inverno e no verão, até 2% e 3%, respetivamente. Na
primavera e no outono, a tendência é mais clara, projetando-se decréscimos entre 3% e
6% na primavera e entre 3% e 8% no outono.

Projeções Climáticas (Extremos)
Temperatura
Projeta-se um aumento considerável no número médio de dias de verão (entre 23 e
62 dias) e do número de dias muito quentes (entre 5 e 15 dias) até ao final do século. O
número médio de dias muito quentes (por ano) poderá mesmo chegar a ser mais de 12
vezes superior ao atual (RCP8.5, modelo 2). Projeta-se um aumento substancial da
frequência de ondas de calor (podendo chegar a ser mais de cinco vezes superior no
cenário RCP8.5) e um aumento da sua duração (podendo chegar a ser duas vezes
superior no cenário RCP8.5). Para a frequência de noites tropicais (média anual) projetase um aumento em ambos os modelos e cenários, podendo atingir as 21 noites. O
número de dias de geada diminui em todos os modelos e cenários, projetando-se
variações negativas entre os 5 e os 30 dias.
No Gráfico IV.9 são apresentadas as projeções dos valores extremos de temperatura
para o cenário atual e cenários futuros, assumindo como referência, para efeitos
ilustrativos, o modelo 2.
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Fonte: Portal do Clima (IPMA, 2022).

Gráfico IV.9 - Projeções climáticas dos valores extremos de temperatura para o cenário atual e
futuros [modelo 2]: (a) Frequência das ondas de calor; (b) Duração média da onda de calor; (c)
Número médio de dias de verão; (d) Número médio de dias muito quentes; (e) Número médio de
dias de geada; (f) Número médio de noites tropicais

Precipitação
O número de dias de chuva (≥ 1mm) poderá diminuir entre 11 e 25 dias (média
anual) no final do século. Em termos de variação sazonal, projetam-se diminuições mais
significativas na primavera, verão e outono. Para efeitos ilustrativos, é apresentada no
Gráfico IV.10 a projeção do número médio de dias de precipitação, tendo como
referência o modelo 2.
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Fonte: Portal do Clima (IPMA, 2022).

Gráfico IV.10 - Número médio de dias de chuva [modelo 2]

Vento
O número de dias com vento moderado a forte, ou superior (> 5,5 m/s), poderá
diminuir entre 1 a 25 dias no clima futuro (ambos os modelos e cenários). Em geral,
estas ocorrências poderão ser menos frequentes, embora dos meses de inverno exista a
possibilidade de um ligeiro aumento. De modo geral, projeta-se que estas ocorrências
tendam a ser menos frequentes. Para efeitos ilustrativos, é apresentada no Gráfico IV.11
a projeção do número médio de dias com vento moderado a forte, ou com intensidade
superior, tendo por referência o modelo 2.

Fonte: Portal do Clima (IPMA, 2022).

Gráfico IV.11 - Número médio de dias com vento moderado a forte, ou com intensidade superior
[modelo 2]
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32 d) Avaliação da Eventual Existência de Radioatividade Natural no Local de
Implantação do Projeto
O radão é um gás radioativo de origem natural que provém das rochas e dos solos e a
sua concentração no interior dos edifícios depende principalmente das características
geogénicas, do tipo de construção e do uso do edifício. A exposição prolongada ao radão
no interior de edifícios é a segunda causa de cancro do pulmão, depois do tabaco, e a
primeira causa em não-fumadores.
O radão presente nos edifícios provém essencialmente do urânio contido nas rochas e
solos e penetra nos edifícios através de fissuras ou fendas no chão e nas paredes, pelas
juntas entre o chão e a parede e pela canalização mal ou não isolada (WHO, 2009).
Existem outras fontes de exposição, mas muito menos relevantes, como os materiais de
construção e a água de consumo (WHO, 2009).
Em Portugal existe, desde 2006, legislação referente à problemática da exposição ao
radão que estabelece limites máximos para a sua concentração no ar interior de edifícios.
Mais recentemente, a publicação do Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro, com a
redação conferida pela Declaração de Retificação n.º 4/2019, de 31 de janeiro, veio
estabelecer o regime jurídico da proteção radiológica, bem como as atribuições da
autoridade competente e da autoridade inspetiva para a Proteção Radiológica, fixando as
normas de segurança de base relativas à proteção contra os perigos resultantes da
exposição a radiações ionizantes.
Este diploma vem dar um novo enquadramento à temática do radão, na vertente da
proteção do público e dos trabalhadores, deixando de ser apenas um parâmetro a
monitorizar no âmbito da qualidade do ar interior. Estabelece um novo nível de referência
nacional para a concentração de atividade média anual do radão no ar, que não deve
exceder 300 Bq/m3 em habitações e outros edifícios com altos fatores de ocupação por
membros do público, bem como nos locais de trabalho.
A publicação do Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, estabeleceu os
requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho energético e regula o
Sistema de Certificação Energética de Edifícios, que resultou da transposição da Diretiva
(UE) 2018/844 e parcialmente da Diretiva (UE) 2019/944. No seguimento deste diploma
foi publicada a Portaria n.º 138-G/2021, que estabeleceu os requisitos para a avaliação
da qualidade do ar interior nos edifícios de comércio e serviços, identificando o radão
como um dos poluentes físico-químicos com necessidade de monitorização, cuja
regulamentação foi publicada no Despacho n.º 1618/2022.
As concentrações do radão no interior de edifícios não são constantes, apresentando
variações diárias (geralmente mais elevadas durante a noite e mais baixas durante o
dia), sazonais (mais elevadas no inverno e mais baixas no verão) e também anuais
(WHO, 2009), pelo que a duração da medição é um ponto determinante para a
representatividade do resultado obtido.
O primeiro estudo nacional, para avaliação da concentração de radão no interior das
habitações
Agosto de 2022
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Departamento de Proteção e Segurança Radiológica do extinto Laboratório Nacional de
Engenharia e Tecnologia Industrial. Mais tarde, em 2005 o mapa é reformulado com
novas classes de concentrações e um esquema de cores de cores diferente. Em 2020,
procedeu-se à realização de um novo levantamento nacional para a caracterização das
zonas de risco de exposição ao radão no interior dos edifícios. Este levantamento, ao
incidir particularmente em habitações localizadas nas unidades geológicas com pouca ou
nenhuma caracterização das concentrações de radão, veio colmatar esta lacuna de
informação e possibilitar um conhecimento mais fino da situação existente.
Para a modelação do risco de exposição ao gás radão optou-se pela aplicação de um
método assente numa classificação binária, suportada na análise da curva caraterística
de operação do recetor (do inglês “Receiver Operating Characteristic Curve”, ROC),
recorrendo às variáveis geogénicas como preditores da concentração do gás no interior
das habitações e utilizando os valores de concentração obtidos para efeitos de validação,
tendo sido definido um índice de risco para cada uma das unidades geológicas aflorantes
no território continental português. Este índice avalia o risco de ocorrência de pelo menos
10% das habitações numa determinada área geográfica terem registo de concentração
do gás radão superior ao nível de referência de 300 Bq/m3.
Os valores dos índices de risco foram agrupados em três níveis (baixo, moderado e
elevado):
•

O nível baixo corresponde às zonas onde o nível de referência não é expectável
ser excedido em pelo menos 10% dos edifícios;

•

O nível moderado identifica as zonas onde o nível de referência pode ser
excedido em pelo menos 10% dos edifícios;

•

O nível elevado indica as zonas onde o nível de referência nacional é excedido
em pelo menos 10% dos edifícios.

De acordo com o Plano Nacional para o Radão, a freguesia da área de implementação
do projeto (União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões), apresenta um
Índice de Suscetibilidade ao Radão elevado, ou seja, onde o nível de referência nacional
é excedido em pelo menos 10% dos edifícios (Mapa IV.12).
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Fonte: Plano Nacional para o Radão; 2022.

Mapa IV.12 - Carta de suscetibilidade ao Radão
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Relativamente à envolvente da área de implementação do projeto, apresenta-se em
seguida o índice de suscetibilidade ao radão das freguesias do concelho de Matosinhos e
do concelho da Maia (Quadro IV.12).
Quadro IV.12 - Índice de Suscetibilidade ao Radão por Freguesia
Freguesia

Concelho

Índice de Suscetibilidade
ao Radão

Águas Santas

Maia

Elevado

Castelo da Maia

Maia

Elevado

Cidade da Maia

Maia

Elevado

Folgosa

Maia

Elevado

Milheirós

Maia

Elevado

Moreira

Maia

Moderado

Nogueira e Silva Escura

Maia

Elevado

Pedrouços

Maia

Elevado

São Pedro Fins

Maia

Elevado

Vila Nova da Telha

Maia

Moderado

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e
Guifões

Matosinhos

Elevado

União das freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira

Matosinhos

Elevado

União das freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do
Bispo

Matosinhos

Elevado

União das freguesias de São Mamede de Infesta e
Senhora da Hora

Matosinhos

Elevado

Fonte: Plano Nacional para o Radão; 2022.

Medidas de Prevenção
Existe um conjunto de soluções que isoladamente ou combinadas permitem minimizar
a concentração de radão nos edifícios. Se forem previstas em Projeto e implementadas,
não será, em princípio, necessário aplicar medidas adicionais após a construção.
De acordo com os Projetistas do Lote 1, o Projeto prevê a aplicação de telas antiradão em todos os edifícios para minimizar a ocorrência deste risco natural.
Nos restantes Lotes, face aos processos construtivos a utilizar nos edifícios e sendo os
mesmos constituídos por caves enterradas destinadas a estacionamento, providas de
ventilação mecânica permanente, não se verifica a necessidade de aplicação de outras
medidas de prevenção e proteção ao radão, uma vez que as zonas uteis e com população
no interior dos edifícios se encontram acima das caves.
Deverão ser efetuadas medições dos níveis de radão, que respeitem as normas CEN,
ou na sua ausência, normas ISO, normas nacionais ou internacionais e efetuar as
medidas corretivas necessárias caso se justifiquem.
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33. Elaboração de “Plano de Prevenção de Mitigação de Acidentes causados por Riscos
Naturais”, que considere os riscos naturais cuja probabilidade de ocorrência é maior
face à localização do projeto (por exemplo, inundações por precipitação intensa de
curta duração, tempestades, fenómenos extremos de vento, sismos), avaliando-se
subsequentemente a exposição e resiliência do projeto face a acidentes graves ou a
catástrofes com origem nos riscos naturais, bem como a probabilidade de ocorrência
desses mesmos acidentes ou catástrofes.
Avaliação de Risco
Ventos Fortes
Conceito
Segundo o IPMA (2022I), vento muito forte é o vento cuja intensidade varia entre 31
e 42 nós (56 a 75 km/h). No que respeita ao vento é importante saber:
•

Direção do vento é indicada apenas nos seguintes oito rumos: N, NE, E, SE, S,
SW, W, NW.

•

Intensidade do vento, para fins gerais, será expressa (em termos de
intensidade média em 10 minutos) por:
o

Vento fraco: < 8 nós < 15 km/h;

o

Vento moderado: 8 a 19 nós 15 a 35 km/h;

o

Vento forte: 20 a 30 nós 36 a 55 km/h;

o

Vento muito forte: 31 a 42 nós 56 a 75 km/h;

o

Vento excecionalmente forte: > 42 nós > 75 km/h.

Apresentação de Resultados
O território de Portugal Continental é frequente afetado por fenómenos de vento forte
que geram consequências elevadas em termos dos prejuízos associados à danificação ou
destruição de estruturas, equipamentos e redes, à queda de árvores e, em alguns casos,
a existência de vítimas humanas. Tais fenómenos tanto apresentam uma afetação
geograficamente alargada (tipicamente associadas às depressões de Inverno) como um
potencial para atingir zonas relativamente reduzidas do território (fenómenos extremos
de vento, com impacto localizado, de que o exemplo mais premente é a ocorrência de
tornados).
Conforme evidenciado no Mapa IV.13, a área de implementação do projeto apresenta
uma suscetibilidade baixa a ventos fortes. Na sua envolvente, verifica-se a existência de
I

https://www.ipma.pt/pt/educativa/faq/meteorologia/previsao/faq_0032.html; consultado a 14 de junho de 2022.
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Fonte: IPMA, 2019; acedido em http://www.pnrrc.pt/index.php/geo/; consultado a 14 de junho de 2022.

Mapa IV.13 - Carta de suscetibilidade a ventos fortes
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Tendo por base o nível de recorrência de eventos de ventos fortes, bem como os
registos históricos existentes, foi atribuído um grau de probabilidade médio-alto, o que
corresponde a um período de retorno entre 5 e 20 anos. Considerou-se grau de
gravidade acentuado, sobretudo por força do impacto na socioeconomia, com danos
significativos, forte disrupção na comunidade e perda financeira associada. Assim, de
acordo com a matriz de risco (Quadro IV.7), da combinação dos graus de probabilidade e
de gravidade, resulta um grau de risco elevado (Quadro IV.13).

Quadro IV.13 - Estimativa do grau de risco de ventos fortes
Risco

Gravidade
População

Ambiente

Socioeconomia

Moderada

Moderada

Moderada

Ventos Fortes

Probabilidade

Grau de Risco

Média-Alta

Elevado

Cheias e Inundações
Conceito
De acordo com Telhado (2006, citado por ANEPC; 2009) uma cheia coincide com a
ocorrência de um aumento rápido e anormal do caudal médio de um curso de água, com
repercussões sobre as suas margens, por alagamento temporário desses terrenos e
interferência sobre o respetivo uso do solo. Por seu turno, uma inundação corresponde
ao afluxo anormal de águas torrenciais a determinados locais e/ou instalações, que
promovam o alagamento desse mesmo espaço.
As cheias e inundações causam frequentemente prejuízos económicos avultados e
mesmo a perda de vidas humanas e, normalmente, o impacto no tecido socioeconómico
da região afetada é significativo.

Apresentação de Resultados
No

contexto

da

análise

efetuada

no

ponto

0,

contata-se

que

a

área

do

empreendimento Fuse Valley é abrangida pelas “zonas ameaçadas pelas cheias”, no
entanto, não há a implantação de edifícios na área de “zonas ameaçadas pelas cheias”,
como tal não se vislumbra uma exposição que se considere significativa para o projeto.
Tendo por base o nível de recorrência de cheias e inundações, bem como os registos
históricos existentes, foi atribuído um grau de probabilidade médio, o que corresponde a
um período de retorno entre 20-50 anos. Considerou-se grau de gravidade acentuado,
sobretudo por força do impacto na socioeconomia, em particular decorrente da disrupção
na comunidade e da perda financeira associada.
Assim, de acordo com a matriz de risco (Quadro IV.7), da combinação dos graus de
probabilidade e de gravidade, resulta um grau de risco elevado (Quadro IV.14).
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Quadro IV.14 - Estimativa do grau de risco de cheias e inundações
Risco
Cheias e
Inundações

Gravidade
População

Ambiente

Socioeconomia

Moderada

Moderada

Acentuada

Probabilidade

Grau de Risco

Média

Elevado

Sismos
Conceito
Os sismos são fenómenos naturais resultantes de vibrações mais ou menos violentas
da crosta terrestre e acontecem quando as rochas que constituem a litosfera são sujeitas
a forças que as deformam continuamente, fraturando ao longo de uma falha. Estes
podem ter origem tectónica, vulcânica e, mais raramente, antrópica e variam,
normalmente, entre poucos segundos e algumas dezenas de segundos, raramente
ultrapassando um minuto de duração. No entanto, após o sismo principal podem ocorrer
réplicas, que são sismos de menor intensidade, devido aos reajustamentos do material
rochoso.

Apresentação de Resultados
Os sismos ocorrem principalmente em zonas de falhas tectónicas e a sua duração é
variável, raramente ultrapassando um minuto. Após o sismo principal geralmente
seguem-se reajustamentos do material rochoso que dão origem a sismos mais fracos,
denominados por réplicas.
De acordo com o Mapa IV.14, em Portugal Continental as regiões classificadas com
suscetibilidade elevada a sismos distribuem-se maioritariamente pelos distritos de Faro
(todo o Barlavento e a faixa Sul do Sotavento), Beja (faixa litoral), Setúbal (todo o Norte
e a metade Oeste), Lisboa (toda a metade Este e uma estreita faixa litoral a Sul) e ainda
o de Santarém (Centro e Sudoeste).
Na sequência do referido anteriormente, conforme é possível constatar pela análise do
Mapa IV.14, a área de implementação do projeto apresenta uma suscetibilidade baixa a
sismos.
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Fonte: Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil - ANEPC, 2013; acedido em http://www.pnrrc.pt/index.php/geo/; consultado a 14 de junho de 2022.

Mapa IV.14 - Carta de suscetibilidade a sismos
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Tendo por base a recorrência deste risco, foi atribuído um grau de probabilidade
baixo, o que corresponde a um período de retorno superior a 200 anos. Por sua vez,
considerou-se grau de gravidade reduzido, resultante do número de vítimas-padrão e da
disrupção no funcionamento da comunidade com alguma perda financeira. De acordo
com a matriz de risco, da combinação dos graus de probabilidade e de gravidade, resulta
um grau de risco baixo.

Quadro IV.15 - Estimativa do grau de risco de sismos
Risco
Sismos

Gravidade
População

Ambiente

Socioeconomia

Reduzida

Reduzida

Reduzida

Probabilidade

Grau de Risco

Baixa

Baixo

Movimentos de Massa em Vertentes
Conceito
Segundo a ANEPC (2009) um movimento de massa pode ser definido como o
movimento de descida, numa vertente, de uma massa de rocha ou solo. O centro de
gravidade do material afetado progride para jusante e para o exterior. Em Portugal
Continental estes fenómenos são geralmente desencadeados pela precipitação, por
sismos ou por redefinição morfológica.

Apresentação de Resultados
Em Portugal Continental destacam-se algumas zonas de concentração de áreas de
maior suscetibilidade a movimentos de massa em vertentes, como são o caso das
vertentes das serras da Estrela e Lousã e da linha de cintura a Norte de Lisboa. São
ainda de referir, embora com uma menor suscetibilidade, as serras de Peneda, Soajo,
Amarela e Gerês e ainda o vale do Douro entre a Serra do Marão e a Serra de
Montemuro.
Relativamente à área de implementação do projeto, de acordo com o Mapa IV.15,
verifica-se que esta apresenta uma suscetibilidade nula ou residual a movimentos de
massa em vertentes, verificando-se, na sua envolvente a existência de pequenas áreas
com suscetibilidade moderada.
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Fonte: Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil - ANEPC, 2013; acedido em http://www.pnrrc.pt/index.php/geo/; consultado a 14 de junho de 2022.

Mapa IV.15 - Carta de suscetibilidade a movimentos de massa em vertentes
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Tendo por base o nível de recorrência de movimentos de massa em vertentes, bem
como os registos históricos existentes, foi atribuído um grau de probabilidade médio, o
que corresponde a um período de retorno entre 20-50 anos. Considerou-se grau de
gravidade moderado, resultante do número de vítimas-padrão e da existência de alguma
disrupção no funcionamento da comunidade.
Assim, de acordo com a matriz de risco (Quadro IV.7), da combinação dos graus de
probabilidade e de gravidade, resulta um grau de risco moderado (Quadro IV.16).
Quadro IV.16 - Estimativa do grau de risco de movimentos de massa em vertentes
Gravidade

Risco
Movimentos de
Massa em Vertentes

População

Ambiente

Socioeconomia

Moderada

Moderada

Moderada

Probabilidade

Grau de Risco

Média

Moderado

Resultado da análise de risco realizada, no Quadro IV.17 apresenta-se a hierarquização
dos riscos analisados.
Quadro IV.17 - Hierarquização do grau de risco
Gravidade
Residual

Reduzida

Moderada

Acentuada

Crítica

Probabilidade

Elevada
Média-Alta

Ventos Fortes
Movimentos de
Massa em
Vertentes

Média

Cheias e
Inundações

Média-Baixa
Baixa

Sismos

Plano de Prevenção de Mitigação de Acidentes Causados por Riscos Naturais
A mitigação do risco é definida pela ANPC (2009) como a ação sustentada para reduzir
ou eliminar os riscos a longo prazo para as pessoas e os bens dos perigos e os seus
efeitos. Assim, procede-se neste capítulo à identificação das estratégias a implementar
para a mitigação dos riscos que manifestam uma maior probabilidade de ocorrência na
área de implementação do projeto e envolvente.

Quadro IV.18 - Estratégias de mitigação dos riscos
Risco
Ventos Fortes
Cheias e Inundações

Agosto de 2022

Medidas de Mitigação
▪

Infraestruturas construídas com design e materiais à prova de
tempestades tropicais e furacões.

▪

Minimização da impermeabilização nos espaços exteriores criando
zonas verdes e utilização de pavimentos permeáveis
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Risco

Medidas de Mitigação

Sismos

Movimentos de Massa em
Vertentes

▪

Assegurar que são cumpridas as normas regulamentares sobre a
segurança estrutural de edifícios e estruturas sismo-resistentes.

▪

Cumprir os regulamentos de dimensionamento para fazer face
aos sismos;

▪

Realizar ações de sensibilização tendo em vista a divulgação dos
comportamentos de autoproteção a serem adotados em caso de
sismo.

▪

Articular com os instrumentos de gestão territorial o cumprimento
de condicionantes de uso do solo nas zonas definidas como de
elevada suscetibilidade a movimentos de massa em vertentes.

34. Garantia, na fase de Monitorização, de que são implementados indicadores que
permitam avaliar os efeitos significativos, referindo a frequência de amostragem, bem
como o desempenho e eficácia das medidas de mitigação propostas, ou seja, a
necessidade de monitorizar a eficácia das medidas mitigadoras, e ainda a definição de
responsabilidades pela execução da monitorização, ao nível da segurança de
populações, bens e ambiente.
No Quadro IV.19, tendo como base os fatores de avaliação e objetivos de
sustentabilidade sugeridos, apresenta-se os indicadores de avaliação de desempenho, a
sua periodicidade de cálculo e quais as entidades envolvidas (responsáveis e parceiros).
Os indicadores a aferir dizem respeita à área do Loteamento.

Quadro IV.19 - Programa de monitorização
FCD

Domínio

Riscos

Alterações
Climáticas

Incêndios
Urbanos

Agosto de 2022

Objetivos de
Sustentabilidade

Promover a adoção
de medidas de
mitigação e
adaptação às
alterações
climáticas

Reduzir a
ocorrência de
incêndios em
edifícios

Indicadores

Unidade
de
Medida

Periodicidade

Fonte

Edifícios com
mecanismos de
produção de
energia a partir de
fontes renováveis

N.º

Anual

C.M.
Matosinhos

Edifícios com
soluções de
aproveitamento da
água das chuvas

N.º

Anual

C.M.
Matosinhos

Área permeável
para promoção da
infiltração das
águas pluviais

Ha

Anual

C.M.
Matosinhos

Incêndios urbanos

N.º

Anual

SMPC
Matosinhos

Edifícios afetados
por incêndios
urbanos

N.º

Anual

SMPC
Matosinhos
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FCD

Domínio

Objetivos de
Sustentabilidade

Reduzir a influência
dos incêndios na
saúde pública e nos
ecossistemas

Diminuir população
em áreas de
inundação

Cheias e
Inundações
Diminuir a
possibilidade de
ocorrência de
cheias

Indicadores

Unidade
de
Medida

Periodicidade

Fonte

Pessoas afetadas
por incêndios
urbanos

N.º

Anual

SMPC
Matosinhos

Edifícios com
Projetos de
Segurança Contra
Incêndios em
Edifícios (SCIE) e
Medidas de
Autoproteção
aprovadas e
implementadas

N.º

Anual

SMPC
Matosinhos
/ ANEPC

Pessoas afetadas
por cheias e
inundações

N.º

Anual

SMPC
Matosinhos
/ ANEPC

Estruturas
afetadas por
cheias e
inundações

N.º

Anual

SMPC
Matosinhos
/ ANEPC

Ocorrência de
cheias e
inundações

N.º

Anual

SMPC
Matosinhos
/ ANEPC

Perdas
patrimoniais
originadas por
cheias

€

Anual

SMPC
Matosinhos
/ ANEPC

Investimento em
estruturas de
mitigação de
cheias

€

Anual

C.M.
Matosinhos
/ ANEPC

SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil
ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil

35. No âmbito das Acessibilidades, Mobilidade e

Tráfego, apresentar modelo

complementar de microssimulação, por forma a avaliar, para os diferentes cenários
envolvidos, os fenómenos de criação, propagação e tempo de dissipação das filas de
espera.
O modelo de microssimulação desenvolvido e respetivo relatório pode ser consultado
no link seguinte:
Link para download:
https://www.dropbox.com/t/p40KCJyLVDbufECX
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36. O Estudo de Tráfego deve ser complementado com medidas mitigadoras e de
possível materialização nos referidos locais, sendo que no caso do nó 9 a solução a
equacionar deverá ser pensada em articulação com o município da Maia, considerando
o impacto que o acréscimo de tráfego provocará na rede sob gestão daquele Município.
No estudo de tráfego (cujo link consta do ponto anterior) apresentam-se propostas
adicionais de intervenção na rede viária para melhoria das condições de circulação no
“Capítulo 2.3 Alterações adicionais na Rede Viária Envolvente”.
As propostas agora apresentadas envolvem apenas alterações na pintura de 3 nós
rodoviários, pelo que são de simples implementação.
Relativamente ao nó 9, na análise de microssimulação verificou-se um desempenho
satisfatório com filas e tempos de espera aceitáveis pelo que não se propõem aí
alterações.

37. Demonstração da integração da dimensão de Economia Circular (vide, a este
propósito, entre outros, RMC nº 190-A/2017, de 11 de dezembro, que publica o Plano
de Ação para a Economia Circular.

No âmbito da economia circular, e no que respeita ao Lote 1, o projeto de demolições
prevê a reutilização do produto das mesmas, conforme se refere na MD, no capítulo 3
"Dos pavimentos térreos pretende-se reciclar os agregados para uso no betão armado." e
poderá verificar-se no desenho número: FFC-QDE-ZZZ-ZZZZ-DR-DEM-001-0 constantes
no Anexo XV.
Esta também previsto, no âmbito do projeto de RSU, um sistema compostagem que
servirá posteriormente à fertilização dos solos do campus. A solução adotada para a
compostagem local dos resíduos de natureza orgânica será realizada por equipamentos
de compostagem acelerada, conforme se pode verificar no desenho número: FFC-QDE001-3880-DR-RSU-0003 (ver Anexo XV).
A FARFETCH está também a prever a reutilização de mobiliário e equipamentos
existentes nos seus atuais escritórios no novo campus.

Relativamente aos restantes lotes, um dos objetivos é a incorporação das "Compras
Sustentáveis" em todas as fases do projeto, onde a prioridade é a escolha de
sistemas/materiais/produtos com baixas emissões ou consumos comparados com os
convencionais, de fabricação em empresas com responsabilidade ambiental, com
certificações de avaliação do ciclo de vida e/ou de práticas da extração responsáveis da
matéria-prima. Ainda, vamos trabalhar no "Plano de gestão de demolição e construção"
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que permite a redução de consumo de recursos e a pegada de carbono total do projeto
até o final do ciclo de vida.

IV.2.3.

Medidas de Minimização – Fase Prévia à Construção

1. Antes do início da execução dos trabalhos previstos, deverão ser realizadas ações de
formação e sensibilização ambiental junto dos trabalhadores e encarregados da obra,
de modo a que possam tomar conhecimento das ações suscetíveis de causar impactes
ambientais e das medidas de minimização a implementar, devendo receber instruções
sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra e a sua
importância.

Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em anexo
(Anexo VI).

2. Antes dos trabalhos de movimentação de terras e se aplicável, proceder à
decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em pargas devidamente
dimensionadas e protegidas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra,
nomeadamente aquando da implementação do Projeto de Integração Paisagística.
Antes da sua reutilização, esta terra vegetal deverá ser limpa de restos vegetais e
sementes, evitando a proliferação de espécies invasoras e/ou infestantes.

Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

IV.2.4.

Medidas de Minimização – Fase de Construção

3.O limite da obra com o espaço público e terrenos particulares deverá ser vedado, de
acordo com a legislação em vigor, de modo a minimizar os impactes das atividades aí
desenvolvidas.

Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra/ Plano de Estaleiro
apresentado em Anexo (Anexo VI).
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4. Deverá colocar-se um painel na entrada da obra que identifique a obra, o
Proponente e o tempo estimado para a sua execução. Nesse painel deverá também
figurar um contacto para dúvidas e esclarecimentos do público em geral.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra/ Plano de Estaleiro
apresentado em Anexo (Anexo VI).

5. Manter sinalização no acesso à área de intervenção, adequada à circulação de
veículos pesados e à moderação da velocidade de circulação.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

6. Redução da área de intervenção, incluindo a circulação de máquinas e de recursos
humanos ao estritamente necessário para a execução da obra, devendo realizar-se em
troços previamente definidos, o mais afastado possível das linhas de água ou de áreas
com vegetação natural.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

7. Na fase de construção das infraestruturas viárias propostas, a intervenção deverá
cingir-se à área estritamente necessária, evitando qualquer afetação da vegetação
ribeirinha e do leito do Rio Leça.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

8. As áreas naturais (Rio Leça, galerias ripícolas, habitats 4030 e 91E0) e exemplares
arbóreos e arbustivos (entre os quais os Sobreiros) a salvaguardar/preservar deverão
ser vedados e sinalizados, evitando afetações para além das previstas e minimizando a
deposição de poeiras e partículas nestas áreas e espécimes. As vedações e sinalizações
só deverão ser removidas após finalização da obra ou na fase de implementação do
projeto de integração paisagística, caso estritamente necessário e desde que tal não
coloque em causa os princípios que levaram à sua instalação.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

9. Adoção de taludes com declives suaves.
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Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

10. Armazenamento do material resultante da decapagem para possível reutilização
em áreas de jardim.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

11. Armazenamento dos solos integrados na RAN e sua valorização.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

12. Realização dos trabalhos afetos à colocação dos pilares do viaduto em períodos de
menor pluviosidade.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

13. As ações de destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem
ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução das obras e
deverão ser desenvolvidas de forma faseada e em períodos de menor (ou nula)
pluviosidade, para que não ocorram fenómeno de arrastamento de partículas finas
para as linhas de água.
A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades deverão ser
removidos e devidamente encaminhados para destino final adequado, privilegiando-se
a sua reutilização.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

14. Implementação de um sistema de drenagem periférico de modo a conduzir as
águas pluviais, nas melhores condições, até ao meio recetor natural e de forma a não
agravar os riscos de extravasão marginal nas linhas de água que se localizem a
jusante da descarga.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).
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15. Manutenção cuidada dos veículos e maquinaria de apoio.
Esta medida integrará o Plano de Segurança e Saúde em obra a desenvolver pela
entidade executante.

16. Impermeabilização das zonas de armazenamento de matéria-prima.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

17. Concentração das zonas de deposição/armazenamento de materiais numa só área
para evitar a sua dispersão e de modo a ocupar a menor área possível de recarga
natural.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

18. A seleção das zonas de depósito para as terras sobrantes não deve incidir em
áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional ou
Domínio Hídrico.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

19. Definir e delimitar as vias de acesso às obras, preferencialmente utilizando vias ou
caminhos já existentes (área norte) ou atravessando áreas já degradadas (área sul), o
mais afastado possível das linhas de água ou de áreas com vegetação natural. Caso
seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos
acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as
alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas
pelo acesso.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo V)I.

20. Devem ser 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.
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O percurso a utilizar será sempre a partir da EN13/EN14, via de atravessamento que não
afeta diretamente os aglomerados envolventes.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

21. Promover a utilização de tapumes e vedações a delimitar a área de intervenção, de
modo a minimizar os impactes paisagísticos sobre os observadores.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

22. Dar cumprimento ao Plano de Controlo de Espécies Exóticas Invasoras apresentado
no EIA (Anexo VI do Volume de Anexos Técnicos – julho de 2021), nomeadamente às
medidas específicas, medidas gerais e respetivo cronograma. Deverão ser aplicadas as
boas práticas disponíveis que minimizem a afetação das outras espécies presentes,
bem como a contaminação do solo e dos recursos hídricos.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

23. Efetuar a plantação de 96 Sobreiros nos espaços verdes do Projeto, e atuar em
conformidade com as demais condições que venham a ser impostas pelo Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., na sequência do pedido de autorização
a efetuar junto dessa entidade.
Esta medida foi considerada no âmbito do Projeto de Integração Paisagística do
Loteamento (que acompanha o RECAPE), mais especificamente na área de cedência
resultante da parcela B.

24. Implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição (PPGRCD), pelo empreiteiro geral, que defina as boas práticas ambientais a
adotar que permitam reduzir a quantidade de resíduos gerados e que garanta que os
resíduos são armazenados e manuseados adequadamente, favorecendo a correta
triagem, armazenamento temporário e destino adequado (reutilização, valorização,
tratamento ou eliminação) aos resíduos produzidos. Os empreiteiros deverão dar
garantias de que os resíduos produzidos têm o destino adequado, através da
verificação prévia das licenças dos operadores de resíduos selecionados e apresentação
das respetivas e-GAR.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI). O PPGRCD faz parte do PGAO.
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25. Deverá ser considerado um espaço no estaleiro para o armazenamento temporário
de resíduos (parque de resíduos), devidamente vedado, impermeabilizado, coberto,
dotado de meios de contentorização e dotado de bacias de retenção em número e
quantidade para os resíduos expectáveis produzir. Este espaço deverá estar
devidamente assinalado, com as tipologias identificadas e organizado de forma a
assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos e a evitar
acidentes.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

26. Deverá ser evitado o contacto de resíduos perigosos com resíduos banais. No caso
de se verificar a contaminação de resíduos banais, estes terão como destino final o do
material contaminante.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

27. Na eventualidade de ocorrer um derrame de produtos que contamine os solos,
deve-se proceder se necessário, à aplicação de um produto absorvente adequado,
devendo posteriormente efetuar-se a recolha do solo contaminado e o seu
encaminhamento para destino final adequado.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

28. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas, resinas usados, etc. devem ser armazenados
em recipientes adequados e estanques, dotados de bacias de retenção, para posterior
envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

29. A gestão dos subprodutos deve favorecer a reutilização dos materiais, sempre que
possível no local.
Haverá reutilização no local dos solos escavados sempre que possível e adequado.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).
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30. Deverá manter-se um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e
respetivos destinos finais, com base na informação das guias eletrónicas de
acompanhamento de resíduos.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

31. Os resíduos produzidos no estaleiro deverão ser, sempre que possível, triados e
valorizados, incluindo os resíduos equiparados a urbanos que poderão ser tratados
pelo sistema municipal de gestão de resíduos, desde que a sua produção seja inferior a
1100L/dia. Para este efeito deverão existir nas áreas sociais contentores que facilitem
a separação adequada.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

32. A lavagem de materiais contendo betão deverá ser efetuada em local apropriado
(bacia de lavagem de caleiras de betão) e devidamente assinalado, havendo o cuidado
de remover os resíduos de betão e se possível reutilizá-los na obra.
No decorrer da obra serão implantadas as bacias de lavagem das caleiras de betão que
forem necessárias, em locais devidamente assinalados.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

33. 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.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

34. Deverá ser instalado dispositivo de lavagem de rodados previamente à saída de
veículos para a via pública.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).
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35. 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.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

36. 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.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

37. As operações de carga e descarga de materiais devem ser realizadas de forma
lenta e deverão ser adotadas reduzidas alturas de queda.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

38. Implementação de mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações, que poderá funcionar no estaleiro de
obras. Os Proponentes designarão um responsável pelo atendimento da população.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

39. Deverão privilegiar-se os fornecedores de bens e serviços locais.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

40. Caso sejam apresentadas reclamações sobre qualquer aspeto da obra, as mesmas
deverão ser registadas, sendo ainda registada a ação tomada com vista à resolução da
reclamação, e se aplicável, as medidas preventivas ou corretivas a adotar.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).
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41. No final da fase de construção, proceder à desativação da área afeta aos trabalhos
de execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os
equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros, seguidos da
limpeza e integração paisagística destes locais. Os solos das áreas não pavimentadas
do estaleiro e das zonas de circulação de veículos e máquinas afetos à obra deverão
ser revolvidos, promovendo a sua descompactação, arejamento e restabelecimento da
permeabilidade natural do terreno, e posteriormente ser alvo de integração
paisagística.
Dever-se-á garantir a limpeza e requalificação das áreas intervencionadas, com
enfoque na área junto ao rio Leça, nomeadamente na galeria ripícola, de forma a
garantir e potenciar as funcionalidades das tipologias da REN em presença.
Esta medida foi integrada no Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado em Anexo
(Anexo VI).

IV.2.5.

Medidas de Minimização – Fase de Exploração

42. Manutenção e verificação frequente da rede de saneamento.
Os Proponentes darão cumprimento a esta medida no âmbito dos planos de manutenção
das infraestruturas dos respetivos lotes.
A Indáqua é responsável pela manutenção das infraestruturas públicas de saneamento.
Para o Lote 1 a Farfetch contratará uma empresa que ficará responsável pela
manutenção de todas as infraestruturas.
Na fase de exploração dos lotes 2 a 5 será elaborado um " Manual de Manutenção" do
edifício, que será entregue aos futuros ocupantes, com a indicação da periodicidade de
inspeções e verificações que, apesar de aparentemente simples, podem evitar altos
custos de reparações. Em outros casos, serviços de limpeza corretos e a utilização de
produtos e equipamentos adequados aumentam seguramente a vida de sistemas, bem
como materiais de revestimentos e acabamentos.
Para um funcionamento correto da instalação de saneamento, dever-se-á verificar a
estanquidade geral da rede e a ausência de cheiros, assim como realizar a manutenção
aos restantes elementos. Garantir permanentemente água nos sumidouros, caixas de
visita e sifões individuais para evitar maus cheiros.
É conveniente, todos os meses, verter água quente, pelo esgoto dos aparelhos sanitários
para desengordurar as paredes das canalizações da rede e conseguir um melhor
funcionamento da mesma.
Anualmente será verificada a estanquidade da rede e serão revistas as derivações
individuais.
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43. Manutenção periódica dos sistemas de drenagem de águas residuais.
Os Proponentes darão cumprimento a esta medida no âmbito dos planos de manutenção
das infraestruturas dos respetivos lotes.
A Indáqua é responsável pela manutenção das infraestruturas públicas de drenagem de
águas residuais e a Câmara Municipal é responsável pela manutenção das águas pluviais.
Para o Lote 1 a Farfetch contratará uma empresa que ficará responsável pela
manutenção de todas as infraestruturas.
Na fase de exploração dos lotes 2 a 5 será elaborado um " Manual de Manutenção" do
edifício, que será entregue aos futuros ocupantes, com a indicação da periodicidade de
inspeções e verificações que, apesar de aparentemente simples, podem evitar altos
custos de reparações. Em outros casos, serviços de limpeza corretos e a utilização de
produtos e equipamentos adequados aumentam seguramente a vida de sistemas, bem
como materiais de revestimentos e acabamentos.
Assim e relativamente aos sistemas de saneamento: deve manter-se, permanentemente,
água nos sumidouros, caixas de visita e sifões individuais para evitar maus cheiros.
Anualmente, dever-se-á proceder à verificação da estanquidade geral da rede e a
ausência de cheiros, assim como realizar a manutenção dos restantes elementos
constituintes da rede de saneamento (sifões, coletores e caixas).

44. Manter e respeitar as áreas de recarga.
As áreas de recarga manter-se-ão, sendo que, de uma forma geral, são áreas non
aedificandi conforme os Projetos de Paisagismo apresentados em anexo ao RECAPE.
As áreas de recarga estão localizadas na área de cedência para espaços verdes de ambas
as parcelas, que envolvem a área dos lotes até à margem do rio. Estas áreas integrarão
o Parque Urbano, cuja manutenção ficará a cargo da Farfetch, no caso do Lote 1, e sob
alçada da Câmara Municipal no caso dos lotes 2 a 5.

45. Privilegiar o uso das águas das drenagens das caves em detrimento da execução
de novas captações.
A solução construtiva desenvolvida para o Lote 1 não prevê a necessidade de bombagens
de águas freáticas nas caves.
Nos restantes lotes, sempre que possível, e desde que a água tenha boa qualidade, será
privilegiado o uso de águas de drenagem das caves (águas freáticas).
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46. Instalação de sistema de monitorização, por forma a calcular as necessidades
ótimas de água para as diversas áreas ajardinadas, evitando dotações em excesso,
fator que levará também à redução da necessidade de aplicação de fungicidas, de
modo a evitar a perda de água por evapotranspiração.
Nas áreas de cedência do Lote 1 e nas áreas ajardinadas do mesmo lote, está previsto
um sistema de rega automático no qual esta incluído um programador ajustável evitando
dotações de água em excesso, de igual forma esta prevista a instalação de uma estação
meteorológica ligada a este sistema que permite uma monitorização do estado do
terreno através de sensores de chuva e humidade.
A estratégia de Eficiência Hídrica dos lotes 2 a 5 passa, em primeiro lugar, por
reduzir ao máximo as necessidades de consumo de água e fungicidas com a escolha de
plantas autóctones e/ou adaptadas à região, assim como a redução no uso de relvados;
em segundo lugar, reduzir o consumo com a escolha de sistemas eficientes de rega
evitando sempre o uso de aspersores; por último, reduzir o consumo com o
armazenamento da água da chuva para usar na rega e nos autoclismos. Está ainda em
estudo a incorporação de sistemas inteligentes de controlo de rega, que conseguem
avaliar

as

condições

climáticas,

nomeadamente

humidade

do

ambiente

e

evapotranspiração, contando com sensores de chuva, entre outras opções.

47. Promover junto dos trabalhadores e empresas a instalar no parque empresarial
“Fuse Valley” a deslocação de pessoas pelas vias pedonal, ciclovia, transportes
públicos coletivos ou a partilha de carro.
No estudo de tráfego desenvolvido no âmbito do EIA foram elencadas um conjunto de
medidas a considerar na fase de exploração do Projeto. No caso do Lote 1, serão
promovidas estas medidas embora na presente fase ainda não estejam formalizados
quais os aspetos que serão destacados e de que forma ocorrerá esta sensibilização. Ao
nível do Projeto estão já previstas as medidas de discriminação positiva dos meios
sustentáveis de transporte, com os lugares para carros elétricos localizados nas
proximidades das entradas, assim como os acessos das ciclovias e estacionamentos para
bicicletas e trotinetas (ver resposta ao ponto seguinte). Estando esses aspetos,
referentes à exploração dos lotes, ainda em desenvolvimento, na fase de exploração
poderão ser apresentadas evidências da forma como foram promovidas, junto dos
trabalhadores da Farfetch, as medidas de mobilidade sustentável que não são
estruturais. Entre as medidas pensadas destacam-se as seguintes:
- utilização do Metro e bicicleta no trajeto metro-campus;
- utilização de Metro e caminhada no trajeto metro-campus;
- utilização de autocarro público recorrendo às paragens mais próximas na envolvente, o
que implica um trajeto pedonal;
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- utilização de transportes privados da empresa que, à semelhança do que acontece
atualmente, recolhe os colaboradores em diversos pontos para os conduzir ao respetivo
escritório, fazendo o sentido inverso no final do dia.
Por fim, há que referir que a rapidez de evolução dos contextos empresariais tem sido
um ponto marcante da atualidade, pelo que todas as estratégias agora apresentadas
terão que ser confirmadas na fase de exploração.
Na fase de exploração dos lotes 2 a 5 será elaborado um " Manual de Ocupação" que
será entregue aos futuros ocupantes, e que incluirá, entre outros aspetos, um conjunto
de boas praticas ambientais a adotar por ocupantes e visitantes, promovendo a utilização
de transporte públicos, meios de transportes de pequena dimensão e partilha de carro.
Neste sentido, o empreendimento contempla um conjunto de percursos cicláveis que
atravessam o terreno e usufruem de duas ligações pedonais/cicláveis à Ecovia do Leça,
contemplando ainda a construção de um novo percurso ciclável de ligação ao metro. O
projeto prevê a instalação diversos lugares de estacionamento para bicicletas, bem como
a instalação de estações de ancoragem e carregamento de bicicletas/trotinetes elétricas
partilhadas, localizadas na proximidade dos edifícios. A utilização dos meios de
deslocação de pequenas dimensões irá usufruir de instalações de apoio, nomeadamente
vestiários/balneários, na proximidade dos locais de estacionamento dedicados.
O projeto prevê ainda a criação de um serviço de shuttle de ligação à estação de metro
Parque Maia, por ser a que oferece melhores condições de acesso a este tipo de
transporte.

48. Devem ser contruídos locais para estacionamento para meios de deslocação de
pequena dimensão (p.e. bicicletas, trotinetes, etc.) nas proximidades das entradas dos
edifícios, facilitando o acesso em relação a outros meios de transporte. Deverá
também ser assegurado que esses locais são seguros e de preferência com proteção
contra condições atmosféricas adversas (chuva, vento, sol, etc.).
Nos parques cobertos do Lote 1 estão previstos lugares de estacionamento para
meios de deslocação de pequena dimensão (p.e. bicicletas, trotinetes, etc.) nas
proximidades das entradas dos edifícios, facilitando o acesso em relação a outros meios
de transporte, conforme se pode verificar no projeto de arquitetura e no desenho
número: FFC-BIG-001-3570-DR-RC-0200 em anexo (Anexo XVI) cujo extrato se
apresenta abaixo:
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Figura IV.15 – Extrato da Planta à cota 35,70 (Fase I)

Na fase de exploração dos lotes 2 a 5 será elaborado um " Manual de Ocupação" que
será entregue aos futuros ocupantes, e que incluirá, entre outros aspetos, um conjunto
de boas praticas ambientais a adotar por ocupantes e visitantes, promovendo a utilização
de transporte públicos, meios de transportes de pequena dimensão e partilha de carro.
Neste sentido, o empreendimento contempla um conjunto de percursos cicláveis que
atravessam o terreno e usufruem de duas travessias pedonais/cicláveis à Ecovia do Leça,
contemplando ainda a construção de um novo percurso ciclável de ligação ao metro. O
projeto prevê a instalação diversos lugares de estacionamento para bicicletas, bem como
a instalação de estações de ancoragem e carregamento de bicicletas/trotinetes elétricas
partilhadas, localizadas na proximidade dos edifícios. A utilização dos meios de
deslocação de pequenas dimensões irá usufruir de instalações de apoio, nomeadamente
vestiários/balneários, na proximidade dos locais de estacionamento dedicados.
O empreendimento prevê ainda a criação de um serviço de shuttle de ligação ao metro
Parque Maia, por ser a que oferece melhores condições de acesso para este tipo de
transporte.

49. Deve ser garantido que os locais de estacionamento para veículos elétricos (carros,
motas, etc.) sejam os mais próximos das acessibilidades aos edifícios, exercendo uma
discriminação positiva a quem utilizar este tipo de veículos.
Os locais de estacionamento para veículos elétricos (carros, motas, etc.) no Lote 1,
estão mais próximos das acessibilidades aos edifícios, conforme projeto de arquitetura.
Pode

ser

verificado

nos

desenhos

número:

FFC-BIG-001-3260-DR-ARC-0200,

disponibilizado em anexo (Anexo XVI), cujo extrato se apresenta de seguida:
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Figura IV.16 – Extrato da Planta à cota +32.60 Fase I

Em todos os pisos do Lote 1 estão previstos lugares dedicados ao carregamento de
veículos elétricos.
O projeto dos Lotes 2 a 5, prevê um conjunto de lugares de estacionamento
destinados a veículos elétricos com carregadores para 5% do total dos lugares de
estacionamento, e ainda infraestruturas para uma futura instalação, prevista para 1/5 do
total de lugares de estacionamento privativo. Estes lugares serão localizados em pontos
próximos dos acessos aos edifícios, sempre que o projeto o permita.

50. Garantir que caso sejam instalados equipamentos ruidosos no exterior, não
previstos no projeto, sejam acautelados os impactes junto dos recetores sensíveis
mais próximos.
No Lote 1, as áreas técnicas estão previstas maioritariamente em cave e no interior
dos edifícios não se prevendo equipamentos ruidosos no exterior.
Relativamente aos restantes lotes, o projeto de execução irá incluir a exigência de
que se se instalarem equipamentos, não previstos no projeto, com um nível de potência
sonora superior ao valor do nível de pressão sonora (medido no local onde este vai ser
instalado) subtraído de 10 dB(A), terá que ser feito um estudo do seu impacte nos
recetores sensíveis mais próximos (incluindo os do próprio empreendimento) de modo a
assegurar o cumprimento dos requisitos legais previstos no Regulamento Geral do Ruído,
nomeadamente o critério da incomodidade previsto no n.º 1 do art.º 13.º do Decreto- Lei
9/2007 de 17 de Janeiro, bem como os requisitos de projeto.

51. Adoção de boas práticas associadas à gestão de resíduos, incluindo a
disponibilização de contentores para as frações valorizáveis que promovam a máxima
separação de resíduos minimizando a fração de indiferenciados.
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No Lote 1, a segregação dos resíduos faz-se, sempre que possível, no seu local de
produção, com a deposição seletiva de acordo com as diferentes tipologias. Assim, no
presente projeto previu-se a colocação de contentores para a deposição separativa de
resíduos indiferenciados, orgânicos, papel e cartão, embalagens e vidro. Para garantir a
maior separação possível de resíduos e a facilidade das operações de limpeza, foi
previsto que cada edifício terá o seu próprio compartimento de armazenamento de
resíduos, ao nível da cave, às cotas 35,7, 38,8 e 43,0, consoante o edifício,
preferencialmente localizado junto aos núcleos de elevadores. Os serviços de limpeza da
FARFETCH encaminharão os resíduos recolhidos em cada espaço, já devidamente
separados, para estes compartimentos.
Nestes compartimentos, serão colocados contentores com capacidades entre 120L e
240L para a deposição seletiva dos diferentes tipos de resíduos. Os contentores previstos
em cada compartimento garantem uma capacidade de armazenamento de um dia de
produção. Esta solução poderá ser verificada nos desenhos número: FFC-QDE-001-4300DR-RSU-002,

FFC-QDE-002-3880-DR-RSU-002

e

FFC-QDE-003-3880-DR-RSU-002

constantes em anexo (Anexo XVII).
Na figura seguinte apresenta-se um extrato exemplificativo dos compartimentos para
resíduos existentes em cada edifício:

Figura IV.17 – Extrato da planta Pormenor do compartimento de resíduos à cota 43,00- Fase 1
(A_1_5)

Agosto de 2022

234

\\SRV2012-DC\Ambisitus\Processos\A075\01-Conteúdo Técnico\PE\06-RECAPE\A075_RELATORIO_BASE\A075-RECAPE_RB-R01.doc

Volume II – Relatório Base
A-REL-01

FARFETCH Portugal Unipessoal, Lda / ICON Sicafi,SA
RECAPE do Loteamento Fuse Valley

projetos, gestão e avaliação ambiental, lda

Na fase de exploração dos lotes 2 a 5 será elaborado um " Manual de Ocupação" que
será entregue aos futuros ocupantes, e que incluirá, entre outros aspetos, as práticas a
adotar na gestão de resíduos. Cada lote terá um espaço apropriado para deposição dos
resíduos, com condições de acesso adequadas para recolha, de acordo com as
especificações dos serviços municipais. Cada compartimento será equipado com o
número adequado de contentores para cada tipo de resíduo, de acordo com as
estimativas apresentadas no projeto de RSU, segundo as especificações dos serviços
municipais. As zonas comuns do empreendimento (interiores e exteriores) serão
equipadas com equipamentos de deposição de resíduos que permitam a separação para
reciclagem, em quantidade e localização adequadas, e que serão reconduzidos pela(s)
equipa(s) de limpeza e manutenção do empreendimento ao compartimento de RSU, para
posterior recolha pelos serviços municipais. A mesma lógica deverá ser aplicada a cada
fração autónoma.

52. Estas práticas deverão estar sintetizadas num Plano de Gestão Ambiental (PGA) a
desenvolver pela entidade gestora, dotado de indicadores que permitam aferir o seu
desempenho ambiental, designadamente ao nível da gestão dos resíduos gerados.
Para o Lote 1, não existe, de momento, um plano de exploração do Empreendimento,
no entanto prevê-se que a equipa de manutenção a contratar respeite as normas de
conduta ambiental adequadas, nas operações de manutenção, com monitorização e
triagem de resíduos, gestão eficiente dos recursos - água, energia, materiais. O sistema
de Gestão Técnica do Edifício dará apoio à monitorização e operação eficiente de todos os
sistemas, e está também previsto um sistema de gestão de ativos. Os procedimentos a
implementar garantirão o registo de todos os procedimentos, para offset das emissões de
carbono ligadas à operação dos edifícios. A Farfetch já faz o offset das emissões de
Carbono das suas instalações e operação hoje em dia.
Na fase de exploração dos Lotes 2 a 5 será elaborado um "Manual de Ocupação" que
será entregue aos futuros ocupantes e que incluirá, entre outros aspetos, as
obrigatoriedades legais relativamente à gestão de resíduos de cada fração, adaptado à
natureza da ocupação e respetivas estimativas de produção. Cada lote terá um espaço
apropriado para deposição dos resíduos, com condições de acesso adequadas para
recolha, de acordo com as especificações dos serviços municipais. A limpeza e
manutenção regular dos compartimentos de RSU ficará a cargo da(s) equipa(s) de
limpeza e manutenção do empreendimento. Cada fração autónoma deverá ter o seu
próprio local de deposição de resíduos que permita a separação para reciclagem, de
acordo com a utilização da fração e que, posteriormente, serão reconduzidos pela(s)
equipa(s) de limpeza e manutenção do empreendimento ao compartimento de RSU, para
posterior recolha pelos serviços municipais.
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53. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e equipamentos,
adotando as MTD, de forma a manter as normais condições de funcionamento e
assegurar a minimização das emissões gasosas.
No que respeita ao Lote 1, será contratada uma equipa de manutenção que
desenvolverá as ações de manutenção adequadas de acordo com as fichas técnicas dos
equipamentos a instalar.
Na fase de exploração dos Lotes 2 a 5 será elaborado um "Manual de Manutenção" que
será entregue aos futuros ocupantes do edifício, com a indicação da periodicidade de
inspeções e verificações que, apesar de aparentemente simples, podem evitar altos
custos de reparações. Em outros casos, serviços de limpeza corretos e a utilização de
produtos e equipamentos adequados aumentam seguramente a vida de sistemas, bem
como materiais de revestimentos e acabamentos.
A manutenção geral de todas as máquinas e equipamentos deverá realizar-se de acordo
com as indicações do fabricante ou da empresa instaladora autorizada, a qual se
encarregará da manutenção e das reparações.

54. Deverão privilegiar-se os fornecedores de bens e serviços locais.
Relativamente ao Lote 1, o projeto prevê a limitação da distância de origem dos
materiais para minimizar a pegada carbónica. Simultaneamente, privilegia-se a seleção
de materiais locais como, por exemplo, a cortiça.
Na fase de exploração dos Lotes 2 a 5 será elaborado um "Manual de Ocupação" que
será entregue aos futuros ocupantes e que incluirá, entre outros aspetos, um conjunto de
boas práticas para uma gestão de operações mais eficiente e com vista a reduzir as
emissões de carbono do empreendimento.
Neste sentido, será importante privilegiar-se fornecedores e prestadores que cumpram
as obrigações legais e práticas no sentido de prevenir a escravidão na cadeia de
abastecimento, reduzir a pegada de carbono, contribuir para o desenvolvimento da
economia local, e promover o abastecimento sustentável.

55. Proceder à compostagem dos resíduos orgânicos provenientes dos restaurantes/
cantinas e bares para utilização posterior nas áreas verdes do Fuse Valley.
No projeto do Lote 1 existe a indicação da localização da área destinada à
compostagem que servirá posteriormente à fertilização dos solos do campus. A solução
adotada para a compostagem local dos resíduos de natureza orgânica será realizada por
equipamentos de compostagem acelerada, conforme se pode verificar no desenho
número:

FFC-QDE-001-3880-DR-RSU-0003, em

anexo (Anexo

XVII)

do

qual

se

apresenta um extrato abaixo. Estes equipamentos funcionam em ciclos de 24 h e
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permitem uma redução de volume de cerca de 80%. Os equipamentos de compostagem
acelerada ficarão localizados no ponto de interface com o exterior, correspondendo aos 2
equipamentos visíveis na parte inferior do desenho apresentado de seguida.

Figura IV.18 – Extrato da planta Pormenor da interface com o exterior na solução de recolha
camarária - Fase 1

Na fase de exploração dos Lotes 2 a 5 será elaborado um " Manual de Ocupação" que
será entregue aos futuros ocupantes e que incluirá, entre outros aspetos, um conjunto de
boas práticas para uma gestão de operações mais eficiente e com vista a reduzir as
emissões de carbono do empreendimento.
Nesse sentido, torna-se importante realizar ações de educação e sensibilização dos
ocupantes, que levem à adoção de comportamentos de carácter preventivo na produção
dos resíduos e de práticas de separação que promovam a reciclagem e valorização dos
resíduos, promovendo assim uma economia circular. Com a promoção de compostagem
junto dos ocupantes das frações de comércio/restauração, poder-se-á obter um
composto orgânico de elevada qualidade, que poderá ser utilizado como fertilizante dos
espaços verdes do empreendimento ou, se excedente, poderá ser cedido à Câmara
Municipal para utilização nas áreas de cedência do projeto.

56. Limitar a iluminação noturna ao estritamente necessário, para evitar a perturbação
da fauna noturna, nomeadamente quirópteros.
A localização da iluminação exterior do Lote 1 foi reduzida ao estritamente necessário
e idealizada de forma a limitar a poluição luminosa na área envolvente, sendo que este é
também um requisito da certificação LEED, conforme se poderá verificar nos desenhos
com a implantação da iluminação: FFC-FIL-ZZZ-ROOF-DR-LDS-0002, FFC-FIL-ZZZROOF-DR-LDS-0005,

FFC-FIL-ZZZ-ZZZZ-DR-LDS-0001,

FFC-FIL-ZZZ-ZZZZ-DR-LDS-

0002 e FFC-FIL-ZZZ-ZZZZ-DR-LDS-0003 (ver Anexo XVIII).
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Na fase de exploração dos Lotes 2 a 5 será elaborado um "Manual de Ocupação" que
será entregue aos futuros ocupantes e que incluirá, entre outros aspetos, um conjunto de
boas práticas para uma gestão de operações mais eficiente e com vista a reduzir as
emissões de carbono do empreendimento. Nesse sentido, a poluição luminosa e suas
consequências para a fauna local também será abordada com recomendações e
sensibilizações.
Os

projetos

de

iluminação

deverão

assegurar

condições

de

segurança

e,

simultaneamente, acautelar medidas de mitigação de impacto sobre a fauna local:
seleção de luminárias em quantidade e especificação adequada da iluminação exterior
(fachada e jardins); limitação da iluminação interior após o horário de funcionamento do
empreendimento; instalação e utilização de detetores de presença para evitar iluminação
desnecessária; moderação de sinais iluminados e vitrines nos espaços comerciais, de
preferência com minimização fora do horário de funcionamento do empreendimento; etc.

IV.2.6. Medidas de Minimização – Fase de Desativação
57. Previamente à desativação do projeto, deverá ser apresentado à Autoridade de
AIA, para aprovação, um Plano de Gestão Ambiental específico para aquela fase.
Não há atualmente qualquer previsão de desativação do Loteamento. Será dado
cumprimento a esta medida se e quando se previr a desativação do Projeto.

IV.2.7. Planos de Monitorização/Acompanhamento Ambiental/Outros
De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua
redação atual, devem ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA.
A realização de auditorias deve ter em consideração o documento “Termos e condições
para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no portal da APA.
Deve ser realizada uma auditoria durante a fase de preparação e outra três anos após
o início da entrada em exploração.
Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da
APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis
após a sua apresentação pelo verificador.
Os Proponentes darão cumprimento ao previsto na legislação específica no que
respeita à comunicação sobre o início das fases de construção e exploração, bem como à
realização de auditorias pós-avaliação: na fase de construção e na fase de exploração.

Os fatores ambientais sobre os quais recairá plano de monitorização regular e
calendarizado, para a fase de exploração, são: Recursos Hídricos Superficiais e
Subterrâneos, Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar, Resíduos e Controlo de Espécies
Exóticas.
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Em anexo (Anexo XIX) apresenta-se o Plano Geral de Monitorização.

Recursos Hídricos Superficiais
Relativamente a este fator ambiental, para as fases de construção e exploração, deve
adotar-se o seguinte plano de monitorização:
i) Pontos de amostragem
Os pontos de amostragem devem corresponder a pontos que se localizem na linha de
água adjacente à área do projeto, neste caso o rio Leça. Neste sentido sugere-se que,
como pontos de amostragem, se considerem dois pontos, um a montante da área do
projeto e outro a jusante da mesma, nas seguintes localizações, com coordenadas
ETRS86/PT:
A - M -41155; P 172220
B - M -41812; P 172939
ii) Frequência da Amostragem
Durante a fase de construção deverão ser realizadas campanhas trimestrais, durante
os meses de março, junho, setembro e dezembro, cobrindo, desta forma, os
momentos mais significativos do ano hidrológico.
Durante a fase de exploração deverão igualmente ser realizadas campanhas
trimestrais, durante os meses de março, junho, setembro e dezembro, cobrindo,
igualmente desta forma, os momentos mais significativos do ano hidrológico.
Esta periodicidade deve ser mantida durante três anos, no final da qual, caso se
mantenham normais os parâmetros avaliados, a mesma poderá passar a anual.
Poderá, ainda, ser realizada uma análise não periódica sempre que ocorram variações
bruscas e acentuadas, no valor dos parâmetros analisados. A análise deverá ser
decidida consoante o caso, de modo a despistar as causas prováveis das alterações
verificadas.
Caso ocorra algum acidente, ou incidente, que possa pôr em causa a qualidade das
águas superficiais, deve ser desenvolvido um programa de monitorização que permita
acompanhar a evolução, sobretudo da qualidade, dos recursos hídricos superficiais na
área.
iii) Parâmetros a Monitorizar
- a temperatura da água;
- a condutividade elétrica;
- os sólidos dissolvidos totais;
- o pH;
- a turbidez;
- os hidrocarbonetos.
Se ocorrer uma alteração significativa na qualidade da água, os parâmetros a
monitorizar deverão ser ajustados e deverá ser realizada uma amostragem para
análise laboratorial de acordo com os parâmetros definidos no Anexo I do Decreto-Lei
nº 236/1998, de 1 de agosto.
iv) Critérios de avaliação
Como critérios de avaliação deverão ser utilizados os valores obtidos no inventário
hidrológico (situação de referência) e os valores constantes no Decreto-Lei nº
236/1998, de 1 de agosto.
v) Métodos de análise
Todos os parâmetros, com a exceção das medições “in situ”, deverão ser analisados
em laboratório certificado, de acordo com os métodos aplicados no laboratório
selecionado. Os parâmetros nível freático, temperatura da água, condutividade
elétrica, sólidos dissolvidos totais e pH serão aqueles que deverão ser analisados “in
situ”.
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O plano de monitorização dos recursos hídricos superficiais consta do Plano Geral de
Monitorização e apresenta-se no Anexo XIX.
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Recursos Hídricos Subterrâneos
Relativamente a este fator ambiental, para as fase de construção e de exploração, deve adotarse o seguinte plano de monitorização:
i) Pontos de amostragem
Após análise da localização dos pontos de água constantes do inventário hidrogeológico e tendo
em consideração a dimensão e tipologia do projeto, propõe-se a monitorização em dois pontos
de água. Adicionalmente, uma vez que há a intenção do Promotor do Lote 1 de licenciar uma
captação subterrânea para rega no seu lote, propõe-se também a sua inclusão no plano de
monitorização permitindo um acompanhamento direto da situação na área.
Os pontos de monitorização estabelecidos permitirão acompanhar as características físicoquímicas da água subterrânea com a implantação do projeto, permitindo uma avaliação da
eficácia das medidas de mitigação propostas.
Assim, para além da mencionada captação subterrânea a licenciar, Fevereiro022022
a localização dos pontos de amostragem propostos, com coordenadas no Sistema ETRS89/PTTM06, será:
Ponto 2 (mina) : M -41997 ; P 172344
Ponto 3 (furo) : M -41378; P 172328
ii) Frequência da Amostragem
Durante a fase de construção deverão ser realizadas campanhas trimestrais, durante os meses
de março, junho, setembro e dezembro, cobrindo, desta forma, os momentos mais significativos
do ano hidrológico.
Durante a fase de exploração deverão igualmente ser realizadas campanhas trimestrais, durante
os meses de março, junho, setembro e dezembro, cobrindo, igualmente desta forma, os
momentos mais significativos do ano hidrológico.
Esta periodicidade deve ser mantida durante três anos, no final da qual, caso se mantenham
normais os parâmetros avaliados, a mesma poderá passar a anual.
Poderá, ainda, ser realizada uma análise não periódica sempre que ocorram variações bruscas e
acentuadas, no valor dos parâmetros analisados. A análise deverá ser decidida consoante o
caso, de modo a despistar as causas prováveis das alterações verificadas. Caso ocorra algum
acidente, ou incidente, que possa pôr em causa a qualidade das águas subterrâneas, deve ser
desenvolvido um programa de monitorização que permita acompanhar a evolução, sobretudo da
qualidade, dos recursos hídricos subterrâneos na área.
iii) Parâmetros a monitorizar
Elementos caracterizadores do quimismo da água subterrânea, nomeadamente:
- Cloretos;
- Sulfatos;
- Potássio;
- Sódio;
- Bicarbonatos;
- Cálcio;
- Carbonatos;
- Magnésio;
- A temperatura da água;
- A condutividade elétrica;
-Os sólidos dissolvidos totais;
- O pH;
- Os hidrocarbonetos totais;
- O nível freático.
iv) Critérios de avaliação
Os critérios de avaliação a utilizar serão os resultados obtidos na situação de referência, em
relação aos parâmetros que foram medidos aquando da realização do trabalho de campo, de
forma a detetar alguma variação significativa no quimismo e características físico-químicas da
água subterrânea. Deverão ainda ser considerados os limiares estabelecidos para o estado
químico das massas de água subterrânea constante do PGRH do Cávado, Ave e Leça, sempre
que aplicável, assim como os valores constantes no Anexo I do Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de
agosto, para os restantes parâmetros.
v) Métodos de análise
Todos os parâmetros, com a exceção das medições “in situ”, deverão ser analisados em
laboratório certificado, de acordo com os métodos aplicados no laboratório selecionado. Os
parâmetros nível freático, temperatura da água, condutividade elétrica, sólidos dissolvidos totais
e pH serão aqueles que deverão ser analisados “in situ”.
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O plano de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos consta do Plano Geral de
Monitorização que se apresenta no Anexo XIX.
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Ambiente Sonoro
Fase de construção
i) Parâmetros a monitorizar
Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, durante a ocorrência do ruído particular
da atividade de construção, para os períodos de referência aplicáveis, de acordo com o
cronograma de trabalhos a definir.
ii) Locais de monitorização
Deverão ser monitorizados os recetores sensíveis avaliados aquando da caracterização da
situação de referência, de forma a ser possível observar as variações dos níveis sonoros nos
recetores sensíveis. Os recetores sensíveis avaliados correspondem aos recetores sensíveis
potencialmente mais afetados pelas atividades construtivas.
iii) Frequência da monitorização
Deverão ser realizadas campanhas com periodicidade trimestral após o início da construção, de
forma a analisar os impactes resultantes da fase de construção nos recetores sensíveis. As
campanhas deverão coincidir com as atividades mais ruidosas a ocorrer no trimestre de
avaliação.
iv) Método de análise
Os ensaios deverão ser realizados por um laboratório acreditado pelo IPAC para a realização dos
ensaios e de acordo com os métodos seguintes ou versão atualizada dos mesmos:
Ensaio

Método

Medição dos níveis de pressão sonora
Determinação
equivalente

do

nível

sonoro

NP ISO 1996-1:2019
contínuo

NP ISO 1996-2:2019

Fase de exploração
i) Parâmetros a monitorizar
Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, para os períodos de referência diurno,
entardecer e noturno definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro.
Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído ambiente determinado durante
a ocorrência do ruído particular da atividade em avaliação e o nível sonoro contínuo equivalente,
ponderado A LAeq do ruído residual, para o período de referência diurno definido no Decreto-Lei
9/2007 de 17 de janeiro.
ii) Locais de monitorização
Deverão ser monitorizados os recetores sensíveis avaliados aquando da caracterização da
situação de referência, de forma a ser possível observar as variações dos níveis sonoros nos
recetores sensíveis. Os recetores sensíveis avaliados correspondem aos recetores sensíveis
potencialmente mais afetados pelas atividades construtivas.
iii) Frequência da monitorização
Deverá ser realizada uma campanha de monitorização após o início da atividade (1.º ano após
licenciamento), de forma a analisar os impactes resultantes da exploração nos recetores
sensíveis. Analisando os resultados obtidos na referida campanha deverá ser definida a
periodicidade das seguintes campanhas de monitorização.
iv) Método de análise
Os ensaios deverão ser realizados por um laboratório acreditado pelo IPAC para a realização dos
ensaios e de acordo com os métodos seguintes ou versão atualizada dos mesmos:
Ensaio
Medição dos níveis de pressão sonora
Critério de incomodidade

Método
NP ISO 1996-1:2019
NP ISO 1996-2:2019
Anexo I do Decreto-Lei nº 9/2007

Medição dos níveis de pressão sonora. NP ISO 1996-1:2019
Determinação do nível médio de longa NP ISO 1996-2:2019
duração.
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O plano de monitorização do ambiente sonoro consta do Plano Geral de Monitorização
que se apresenta no anexo XIX.

Qualidade do Ar
Está prevista a implementação de um Plano de Monitorização constituído por uma
campanha de amostragem de NO2 junto dos recetores sensíveis mais próximos (AR1 a
AR6) com a duração mínima de 15 dias, preferencialmente em período seco e sob
condições normais de laboração, no primeiro ano após licenciamento das principais
atividades previstas para o Parque Empresarial.
A frequência das campanhas é anual, condicionada aos resultados obtidos na 1.ª
monitorização.
Os resultados deverão ser comparados com o valor limite para a proteção da saúde
humana definido no ponto B do Anexo XII do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de
setembro.
Assim, se a concentração média de NO2 obtida no ar ambiente não ultrapassar 80%
do valor limite diário a periodicidade de monitorização deverá passar a ser quinquenal.
No caso de se verificar a ultrapassagem desse valor ou em caso de reclamação
deverão ser aplicadas medidas de minimização e a campanha deverá ser repetida.
O plano de monitorização da qualidade do ar consta do Plano Geral de Monitorização
que se apresenta no Anexo XIX.

Agosto de 2022

244

\\SRV2012-DC\Ambisitus\Processos\A075\01-Conteúdo Técnico\PE\06-RECAPE\A075_RELATORIO_BASE\A075-RECAPE_RB-R01.doc

Volume II – Relatório Base
A-REL-01

FARFETCH Portugal Unipessoal, Lda / ICON Sicafi,SA
RECAPE do Loteamento Fuse Valley

projetos, gestão e avaliação ambiental, lda

V. LACUNAS DE CONHECIMENTO
No desenvolvimento do presente RECAPE consideram-se que foram recolhidas todas
as informações necessárias à correta compreensão do projeto de Loteamento e da forma
como o mesmo será implementado, garantindo a não afetação, de forma significativa do
ambiente e socioeconomia local.
Algumas questões de aplicação específica aos edifícios a construir apenas poderão ser
verificadas no âmbito do licenciamento dos mesmos, não sendo possível, na fase atual
obter a informação completa sobre aspetos ainda em desenvolvimento.
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VI. CONCLUSÃO
O desenvolvimento do presente RECAPE permite concluir que o projeto em análise
poderá ser implementado no local sem causar impactes com significado no ambiente ou
socioeconomia locais. O acompanhamento e monitorização da evolução dos vários
fatores ambientais analisados, garantindo a adoção das medidas de minimização
elencadas na DIA, bem como outras que se revelem necessárias, permitirá controlar os
impactes negativos identificados e minimizar os seus efeitos.
Este projeto assume-se como um Projeto exemplar de maior importância para o
concelho e Região, quer pelas soluções arquitetónicas previstas quer pela concentração
de mão-de-obra altamente qualificada associada, quer ainda por todos os efeitos
sinérgicos que poderão resultar da sua implantação e operação.
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