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Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 

                                                          

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

PROJECTO “LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE VALES DE ALGOZ” 
 

(Projecto de Execução) 
 

1. 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 “Loteamento Industrial de Vales de Algoz” da 

empresa FRANDUR UM, Gestão Mobiliária e Imobiliária, S.A., em fase de Projecto de 

Execução, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada a: 

a) em fase prévia ao licenciamento e em articulação com o loteamento industrial contíguo 

ao loteamento em apreço, apresentação, para apreciação pela Autoridade de AIA, de 

um canal em superfície livre para a linha de água existente,  

b) não afectação do núcleo identificado da planta Plantagu algarbiensis (vide planta anexa 

à presente DIA), endemismo algarvio com estatuto de protecção legal decorrente da 

sua inclusão na lista nacional de espécies com interesse comunitário do Anexo B-II, do 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

Fevereiro. Deste modo, em fase prévia ao licenciamento, terá que ser apresentada 

para apreciação a alteração da actual versão do projecto associado da via de ligação 

entre a EM 526-1 e a EN 524, por forma a salvaguardar a espécie em causa. 

c) cumprimento das medidas de minimização constantes do anexo à presente DIA. 

2. 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. 

 

2 de Novembro de 2007, 
 

O Secretário de Estado do Ambiente1 
 

 
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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Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

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

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

“LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE VALES DE ALGOZ” 
 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

a) Fase Prévia da Construção 

1. A linha de água existente, situada actualmente na fronteira entre o loteamento industrial 

em apreço e o loteamento industrial adjacente da Companhia das Fábricas Cerâmica 

Lusitânia S.A., no sentido Norte/Sul, deverá ser adaptada aos respectivos projectos uma 

vez que coincide na sua maior parte com uma via rodoviária comum aos dois 

loteamentos. Deste modo, terão os dois requerentes que se articular no sentido de 

alterar o traçado da linha de água no interior dos terrenos afectos aos seus loteamentos, 

garantindo um canal em superfície livre para a linha de água existente.  

2. Face à vulnerabilidade do sistema hidrográfico em acomodar os acréscimos de caudal 

de pluviais induzidos por este loteamento e pelo loteamento contíguo, deverão ser 

adoptados pavimentos exteriores porosos ou permeáveis, bem como implantar-se 

sistemas adicionais de retenção ou detenção das águas, por forma a induzir impactes 

mínimos na rede hidrográfica, que deverá ser conservada e reabilitada por forma a 

proteger e valorizar os recursos hídricos, de acordo com a Lei da Água, a Lei n.º 

58/2005, de 29 de Dezembro; 

3. Uma vez que a modelação de terreno proposta irá alterar as condições de escoamento 

naturais, podendo, eventualmente, criar o represamento de águas nos terrenos limítrofes 

de terceiros, deverão ser tomadas medidas efectivas para que não se verifiquem este 

tipo de ocorrências; 

4. Todos as acções no Domínio Hídrico carecem de parecer prévio e eventual emissão de 

título de utilização dos recursos hídricos, por parte da entidade gestora competente da 

Rede Hidrográfica; 

5. Em fase prévia ao licenciamento, deverá ser apresentada uma adaptação do projecto de 

forma a aumentar a largura da zona de espaços verdes, em toda a sua extensão (240 

m), de 40 para 50 m. 
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6. Como forma de compensação, deverá proceder-se à plantação de espécies autóctones 

características da rede hidrográfica local, para as margens do novo traçado da linha de 

água; 

7. O estaleiro e os locais de depósito de materiais de construção deverão ser implantados na 

área a intervencionar; 

8. Preconiza-se uma escolha criteriosa da localização dos itinerários para os veículos 

afectos à obra, por forma a minimizar a afectação das zonas habitadas existentes na 

envolvente. Deverão ser preservados/protegidos dois sobreiros antigos localizados nas 

imediações da área a intervir; 

9. Promover acções de sensibilização ambiental para os trabalhadores directa ou 

indirectamente envolvidos na obra; 

10. Em fase prévia o licenciamento, deverá ser apresentado o Projecto de Integração 

Paisagística preconizado no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), assegurando 

nomeadamente que, pelo menos, 60% da faixa de protecção, mencionada no ponto 5 do 

presente anexo, seja ocupada por uma cortina arbórea, conforme disposto no artigo 28.º 

do regulamento do Plano Director Municipal (PDM) de Silves. 

11. Terão que ser colocados painéis informativos no limite Oeste do Loteamento, legíveis a 

partir da área urbanizada contígua, referindo que naqueles terrenos será implantada uma 

área industrial. Deste modo, potenciais compradores das moradias saberão 

antecipadamente da existência da pretensão para aquele local.  

12. Deverá ser esclarecida, em fase prévia ao licenciamento, qual a situação relativa a duas 

pequenas casas térreas, existentes no topo Noroeste do LIVA, uma vez que de acordo 

com a planta apresentada uma delas se encontra incluída na propriedade afecta ao 

projecto em apreço. 

13. Em fase prévia ao licenciamento do loteamento, terão que ser apresentados planos de 

monitorização do ruído e dos recursos hídricos superficiais. 
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b) Fase de Construção 

14. Medidas referentes ao património arqueológico: 

• Realizar uma prospecção arqueológica sistemática aquando da desmatação. 

• Realizar o acompanhamento arqueológico em todas as movimentações de terras, 

acessos, estaleiros, aterros, áreas de empréstimo/ depósito, e outras movimentações 

de terras que se encontrem dentro e fora do projecto. 

• Se forem detectados vestígios arqueológicos, o IGESPAR deverá ser informado e a 

frente obra parar no local onde se detectam essas realidades. Deverá, ainda, o 

arqueólogo preparar um relatório com as medidas de minimização específicas a 

aplicar. 

15. Análise geológica dos materiais escavados, por forma a verificar se apresentam 

adequadas condições técnicas para serem utilizados no aterro das depressões 

existentes no local; 

16. No caso de ser necessário recorrer a manchas de empréstimo de terras, estas deverão 

localizar-se fora de áreas condicionadas;  

17. A terra viva proveniente da decapagem deverá ser utilizada no recobrimento das áreas 

que sofreram movimentações de terras, sendo de prever, em caso de excesso, a sua 

utilização na melhoria de outros solos; 

18. No caso da ocorrência de terras sobrantes, estas deverão ser transportadas a vazadouro 

licenciado; 

19. O funcionamento do estaleiro de depósito de materiais deverá ser rigoroso, por forma a 

evitar derrames acidentais; 

20. Nas áreas a impermeabilizar, a camada superficial do solo, entre 20 e 30 cm, deverá ser 

removida e acumulada em pargas, para futura utilização no revestimento de áreas que 

necessitem de uma espessura de solo superior, entre as quais as áreas relvadas; 

21. A abertura das valas para a colocação das infra-estruturas, deverá ser efectuada por 

forma a separar o horizonte superficial, dos mais profundos (com menor fertilidade e 
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pedregosidade abundante), procedendo ao encerramento das valas de forma inversa, ou 

seja, recolocando de novo o horizonte mais fértil à superfície; 

22. Durante a fase de terraplenagens, deverão ser adoptados cuidados especiais que 

minimizem a erosão do solo, e a afectação das linhas de água da região; 

23. Deverão ser respeitadas as disposições legais para as infra-estruturas sanitárias 

provisórias (Decreto-Lei n.º155/95, de 1 de Julho), a instalar para serviço dos 

trabalhadores, prevendo-se a instalação de infra-estruturas amovíveis, onde os esgotos 

produzidos deverão ser devidamente armazenados no local, recolhidos e enviados para 

destino adequado por empresa licenciada para o efeito; 

24. As águas de lavagem das betoneiras deverão ser recolhidas e enviadas para destino 

final condigno. Caso se preveja a sua rejeição nas redes públicas, deverão ser 

solicitadas as devidas autorizações para o efeito (Art.º 54º, do Decreto-Lei. n.º 226-

A/2007, de 31 de Maio). A rejeição para os recursos hídricos só será possível mediante 

um tratamento adequado e obtenção do respectivo título, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio; 

25. A armazenagem de combustíveis e de resíduos, nomeadamente os passíveis de 

contaminarem as águas superficiais ou subterrâneas, por lixiviação, deverá ser sempre 

efectuada em locais devidamente impermeabilizados e afastados das linhas de água, 

nomeadamente de modo a não interferirem com os recursos hídricos; 

26. Deverá ser efectuada a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, 

especialmente quando nela forem vertidos materiais de construção ou materiais 

residuais, no sentido de evitar a acumulação e a ressuspensão de poeiras, quer por 

acção do vento, quer por acção da circulação de maquinaria e de veículos afectos à 

obra; 

27. Deverá proceder-se à aspersão regular e controlada de água, nomeadamente em dias 

secos, da área afecta à obra onde poderá ocorrer a produção, acumulação e 

ressuspensão de poeiras (acessos não pavimentados, áreas de circulação de veículos e 

maquinaria de apoio à obra, zonas de carga, descarga e deposição de materiais de 

construção e de materiais residuais da obra, zonas de escavação e de extracção de 

terras, etc.); 
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28. Ter um cuidado especial nas operações de carga, descarga e deposição de materiais de 

construção e de materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do 

tipo particulado, nomeadamente com o acondicionamento controlado durante a carga, a 

adopção de menores alturas de queda durante a descarga e a cobertura e a 

humidificacão durante a armazenagem na área afecta à obra; 

29. No caso de se verificar o transporte de terras e outros materiais de construção do tipo 

pulverulento, este deverá ser feito em camiões com cobertura, de modo a reduzir as 

emissões de partículas; 

30. O conjunto das máquinas e do equipamento motorizado utilizado nas obras deverão ser 

alvo das operações de fiscalização exigidas por lei. Deverão ser seleccionados, sempre 

que possível, veículos e maquinaria projectados para evitar e controlar a poluição do ar e 

que cumpram o Decreto-Lei n.º 432/99, de 25 de Outubro, que fixa os padrões de 

emissão e os processos de homologação dos motores a instalar em máquinas móveis 

não rodoviárias (a trabalhar em terra e equipadas com motores de ignição por 

compressão); 

31. De um modo geral, deverão ser cumpridas todas as disposições constantes da 

legislação em vigor sobre qualidade do ar, designadamente do Decreto-Lei n.º 78/2004, 

de 3 de Abril, do Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril e da Portaria n.º 286/93, de 12 

Março, em especial do Artigo 13.º do primeiro diploma jurídico referido, o qual proíbe a 

realização de queimas a céu aberto de quaisquer resíduos, na acepção do Decreto-Lei 

n.º 239/97, de 9 de Setembro; 

32. Adoptar medidas de protecção individual dos trabalhadores expostos à poluição do ar, 

de acordo com as normas em vigor e as especificações técnicas estabelecidas; 

33. Deverá se cumprida a regulamentação aplicável em matéria de poluição sonora às obras 

de construção civil (Art.ºs 14 e 15º do RGR Decreto-Lei n.º 9/2007, 17 Janeiro alterado 

pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 Março e pelo Decreto-Lei n.º 

278/2007, de 1 de Agosto; 

34. Responsabilização do empreiteiro pela gestão e transporte de resíduos gerados na fase 

de construção;  
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35. Implementação no local de obra de um local para o armazenamento adequado dos 

diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para posterior 

valorização/eliminação em instalações licenciadas; 

36. A área destinada à armazenagem temporária deverá estar dimensionada, de modo a 

permitir dar resposta a eventuais situações de falha no sistema de recolha e transporte; 

37. Selecção de empresas de tratamento dos resíduos nas listagens das unidades 

devidamente licenciadas para o efeito; 

38. Dotar cada lote de equipamento de recolha de resíduos adequado às actividades a 

realizar, devendo-se para tal efectuar uma estimativa das quantidades que serão 

produzidas e uma identificação da tipologia de resíduos que será produzida em cada 

local; 

39. Deverá ser impedido o fogueamento fora do local de construção, uma vez que toda a 

região é considerada de alto risco a nível de incêndios; 

40. Salvaguardar as áreas de pousio e de matos (com habitats prioritários) localizadas na 

envolvente do terreno, evitando a passagem de veículos afectos à obra; 

41. Entre as espécies arbóreas a plantar, deverá ser dada preferência, sempre que possível, 

às espécies mais características do pomar de sequeiro tradicional algarvio, 

designadamente às já existentes na envolvente (alfarrobeira, amendoeira e oliveira); 

42. Os terrenos exteriores à área de intervenção não deverão ser utilizadas como zona de 

depósito, movimentação, parqueamento ou outras actividades, sem a devida autorização 

dos proprietários; 

43. Os pontos de entrada/saída de veículos e máquinas da área de intervenção para a EM 

526-1 deverão ser reduzidos ao mínimo indispensável e deverão ser devidamente 

sinalizados e localizados em zonas com boa visibilidade; 

44. As obras de interligação da rede viária do loteamento com a EM 526-1 deverão ser 

devidamente sinalizadas e ser objecto de outras medidas que se verifiquem necessárias 

para assegurar a segurança na circulação rodoviária; 
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c) Fase de Conclusão da Obra 

45. No final, as áreas intervencionadas deverão ser limpas dos materiais da obra e efectuada 

uma escarificação ou gradagem, de forma a recuperarem mais rapidamente as suas 

características naturais; 

46. Após a conclusão dos trabalhos de construção, todas as zonas de trabalho deverão ser 

meticulosamente limpas, não sendo permitido o abandono de materiais poluentes nos 

solos (óleos, resinas, etc.) que, mesmo em baixas concentrações, podem comprometer, a 

longo prazo, a qualidade da água das linhas de água existentes na zona. 

 

d) Fase de Exploração 

47. As actividades a desenvolver e os equipamentos ruidosos (electromecânicos ou outros) 

a instalar nas unidades industriais do Loteamento deverão ser objecto de 

condicionamentos acústicos adequados, de forma a garantir o cumprimento das 

exigências regulamentares em vigor, em particular os limites impostos no Regulamento 

Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/ 2007, de 17 de Janeiro, na sua 

redacção actual. 

48. Nenhuma actividade passível de produzir efluentes industriais (águas residuais 

provenientes de qualquer tipo de actividade que não possam ser classificadas como 

águas residuais domésticas nem sejam águas pluviais) deverá entrar em funcionamento 

antes de dar cumprimento ao disposto no Art.º 54º, do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 

de Maio; 

49. A localização das unidades industriais deverá ser orientada por forma a concentrar as 

unidades por sector, para que permita, se tal for necessário, economia de escala para o 

eventual tratamento de parâmetros específicos, em termos de águas residuais; 

50. Atendendo ao facto de algumas das indústrias que possam a vir instalar-se poderem ser 

potencialmente produtoras/utilizadoras de substâncias perigosas, podem vir a carecer de 

pré-tratamento e/ou tomada de medidas por forma para os seus efluentes possam ser 

descarregados na rede pública.  

51. Relativamente a este tipo de substâncias perigosas deverá atender-se ao estabelecido 

no Decreto-Lei n.º236/98, de 1 de Agosto, na Portaria n.º 895/94, de 3 de Outubro, 
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Decreto-Lei n.º 52/99, Decreto-Lei n.º 53/99, Decreto-Lei n.º 54/99 e Decreto-Lei n.º 

56/99, de 20 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 390/99, de 30 de Setembro, Portaria n.º 

429/99, de 15 de Junho, Portaria n.º 744-A/99, de 25 de Agosto, Decreto-Lei n.º 506/99 

de 20 de Novembro, Portaria n.º 39/2000, de 28 de Janeiro, Portaria n.º 91/2000, de 19 

de Fevereiro, que transpõem para o direito interno, de um modo geral, as Directivas 

76/464/CEE e 80/68/CEE e respectivas directivas-filhas. 

52. Todas as águas de lavagens de pavimentos (exteriores e interiores), bem como todas as 

águas passíveis de conterem poluentes, deverão ser drenadas para o sistema de 

colectores de águas residuais, não sendo admissível a sua descarga na rede de pluviais. 

53. Todas as águas passíveis de conterem óleos terão de ser drenadas para um sistema 

separador de hidrocarbonetos. 

54. Atendendo a que a zona é servida por drenagem e tratamento de águas residuais, não 

serão admissíveis descargas de efluentes para os meios receptores (água ou solo). 

55. Sensibilização dos funcionários afectos ao loteamento industrial e seus utentes para a 

importância da correcta utilização do equipamento de recolha de resíduos e 

procedimentos de gestão de resíduos para cada tipo de resíduos, através de posters ou 

outros sistemas informativos; 

56. Realização de compostagem dos resíduos verdes provenientes das operações de 

manutenção dos arranjos exteriores; 

57. Controlar uma potencial expansão do loteamento ou a instalação de outro tipo de 

actividades na zona envolvente, devido à presença de áreas de elevado interesse para a 

conservação. 
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Núcleo de Plantagu algarbiensis identificado, incidente no projecto associado 
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