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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 
PROJECTO “ZONA INDUSTRIAL DO ALANDROAL - FASE I E FASE II” 

 
(Projecto de Execução) 

 
I. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da 

Consulta Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

relativa ao procedimento de AIA do projecto “Zona Industrial do Alandroal - Fase I e Fase 

II”, em fase de Projecto de Execução, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 

favorável condicionada: 

1. à apresentação do Plano de Integração Paisagística (PIP) da Fase I, conforme 

definido e constante do Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA); 

2. ao cumprimento integral das medidas de minimização, dos planos de 

monitorização e dos elementos a entregar à Autoridade de AIA, antes do 

licenciamento das construções nos lotes, constantes no anexo à presente DIA. 

II. Os Relatórios de Monitorização deverão dar cumprimento à legislação em vigor, 

nomeadamente à Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e deverão ser entregues à 

Autoridade de AIA. 

III. Nos termos do nº 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, 

decorridos dois anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do 

respectivo projecto, exceptuando-se os casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo. 

 

7 de Dezembro de 2007, 
 

O Secretário de Estado do Ambiente1 
 

 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 

 
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 

Anexo: Elementos a entregar à Autoridade de AIA antes do Licenciamento das Construções nos Lotes, Medidas de 

Minimização e Monitorização. 
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Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução 

“Zona Industrial do Alandroal - Fase I e Fase II” 
 

I – ELEMENTOS A ENTREGAR À AUTORIDADE DE AIA ANTES DO 
LICENCIAMENTO DAS CONSTRUÇÕES NOS LOTES 

1. Declaração da entidade gestora da ETAR (Águas do Centro Alentejo, S.A.) relativa à 

integração das águas residuais produzidas na Zona Industrial do Alandroal (Fase I e 

Fase II). 

2. Planta actualizada dos lotes e implantação das respectivas construções (Fase II). 

3. Planta geral do loteamento, a escala adequada, com a implantação da totalidade das 

redes de drenagem de águas pluviais e a indicação dos pontos de descarga de águas 

pluviais (no meio hídrico) e de águas residuais. 

4. Planta de localização do(s) estaleiro(s) e áreas de depósito temporários 

(implementação do Projecto e Integração Paisagística), a qual deverá ser seleccionada 

de modo a respeitar as várias condicionantes ambientais. Deverá evitar-se a afectação 

de áreas sensíveis em termos ecológicos, paisagísticos ou visuais. 

5. Avaliação no período de referência 20h – 23h (entardecer), do valor do nível sonoro 

contínuo equivalente do ruído ambiente característico dos locais receptores sensíveis 

considerados, por forma a permitir a apresentação dos indicadores Lden e Ln (Artigo 

11º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto Lei n.º 9/2007, de 

17 de Janeiro). 

6. Mapas de ruído para os indicadores Lden e Ln, para a situação de referência e para a 

fase de exploração; indicação das medidas de prevenção e controlo de ruído previstas 

para assegurar, relativamente aos receptores sensíveis já existentes, níveis de 

exposição ao ruído não superiores aos mencionados no n.º 3 do Artigo 11º e na alínea 

b) do n.º1 do Artigo 13º, do RGR. 

7. Apresentação do Plano de Gestão de Resíduos para a fase de desactivação que 

poderá ser integrado no Plano de Desactivação do loteamento. 
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II – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 
Solos 

8. Proceder aos rigorosos acondicionamentos, armazenagem, manuseamento e 

aplicação de fertilizantes, herbicidas e fungicidas.  

9. Implementar práticas periódicas de arejamento de solo, de forma a melhorar as 

características da estrutura do solo e das condições de drenagem dos mesmos. 

 

Ecologia e Paisagem 

10. Cumprir as medidas cautelares preconizadas no caderno de encargos do Projecto de 

Integração Paisagística (PIP). 

11. Limitar a velocidade máxima de circulação automóvel dentro do loteamento industrial 

bem como circunscrever os locais de paragem e de estacionamento. 

12. Implementar o PIP. 

 
Uso Actual do Solo 

13. Cumprir as disposições legais definidas no Regulamento do Plano Director Municipal 

(PDM) de Alandroal em relação à construção e exploração de projectos na classe de 

espaço que integra a área de intervenção. 

 
Sócio-Economia 

14. Colocar sinalização nas proximidades do acesso à Zona Industrial do Alandroal (ZIA), 

bem visível à distância, de modo a informar os condutores que transitem pela EN 4 da 

entrada e saída de veículos pesados, e assegurar, durante o período nocturno, a boa 

iluminação de toda a área afecta à obra. 

15. Assegurar a acessibilidade de pessoas a áreas residenciais adjacentes ao projecto. 

16. Assegurar a manutenção, conservação e limpeza regular de todos os acessos 

rodoviários e pedonais localizados na área afecta à obra. 
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Recursos Hídricos 

17.  Proceder à limpeza e desobstrução periódica da Ribeira do Alandroal. 

18. Proceder à revisão e à actualização periódicas das normas de descarga de águas 

residuais na rede de drenagem aplicáveis à ZIA (previstas no Regulamento Municipal 

de Drenagem de Águas Residuais para o concelho do Alandroal), tendo em conta a 

tipologia das unidades industriais que serão instaladas na área de expansão da ZIA. 

19. Obrigar à implementação de um processo de autocontrolo, por parte de cada indústria 

a instalar, de forma a verificar o cumprimento dos valores limite de poluentes nas 

águas residuais industriais, antes da sua descarga na rede de colectores municipal. 

20. Sempre que não se verificar o cumprimento dos valores máximos admitidos, as águas 

residuais industriais deverão ser sujeitas a um processo de pré-tratamento apropriado. 

21. Promover a racionalização do consumo de água na actividade industrial, através da 

adopção de tecnologias mais eficientes. 

 
Qualidade do Ambiente 

 
Ambiente Sonoro 

22. Cumprir o Regulamento Geral de Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, 

de 17 de Janeiro, e pelo Decreto-lei n.º 76/2002, de 26 de Março. 

23. Implementar o PIP. 

24. Implantar, preferencialmente, as unidades industriais menos ruidosas na periferia do 

loteamento industrial. 

 

Património Arqueológico 

25. Efectuar o acompanhamento arqueológico em todas as fases que envolvam 

movimentações/revolvimentos de solos, nomeadamente a construção de caminhos de 

acesso, implantação de estaleiro, áreas de depósito e empréstimo de terras, 

construção de edifícios, abertura de valas para as infra-estruturas. 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 5



 
 
 
 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 
 

 
26.  Dar conhecimento imediato ao IGESPAR – Ext. Crato, do eventual aparecimento de 

níveis arqueológicos, para determinação das medidas de minimização a implementar. 

 

Resíduos 

27. Promover a instalação de ecopontos no loteamento da ZIA. 

28. Promover a separação dos resíduos na origem, de forma a promover a sua valorização 

por fluxos ou fileira, conforme previsto no n.º 3 do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de Setembro. 

 

III – FASE DE DESACTIVAÇÃO 

29. Apresentação do Plano de Desactivação para aprovação, quando se pretender 

desactivar o loteamento.  

 

IV - PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

Recursos Hídricos  

Superficiais 

- Durante toda a fase de instalação/exploração do projecto, proceder à verificação e à 

manutenção das condições de drenagem, com uma regularidade semanal nos meses de 

Outubro e Abril 

- Monitorizar (nos meses de Novembro e Março) a qualidade da água a montante e a jusante 

da ribeira do Alandroal, relativamente à Zona Industrial. 

Subterrâneas 

Identificar e caracterizar anualmente as captações de água subterrânea existentes na área de 

intervenção (nos lotes existentes e futuros). 
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Ambiente Sonoro 

Apresentar um plano de monitorização que permita avaliar com uma periodicidade trianual, nos 

diferentes períodos de referência a considerar e junto de cada receptor sensível, o 

cumprimento dos requisitos impostos no Regulamento Geral do Ruído. 

Deverá assegurar-se uma periodicidade de monitorização suplementar, sempre que se 

verifique uma nova instalação, alteração ou substituição, de qualquer actividade e/ou 

equipamento, ou variação dos regimes de funcionamento das fontes sonoras já instaladas. 

O plano de monitorização deverá adoptar a metodologia referida na Circular Clientes n.º 2/2007 

do Instituto Português de Acreditação (IPAC). 

 

Qualidade do Ar 

Apresentar um plano de monitorização que permita avaliar com uma periodicidade bianual, os 

aspectos quantitativos e qualitativos dos poluentes atmosféricos resultantes do funcionamento 

da ZIA. 
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