
 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Identificação 
Designação do Projecto: Loteamento Municipal da Zona Industrial Ligeira II em Sines 

Tipologia de Projecto: Loteamento Industrial Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto de Execução 

Localização: Zona Industrial Ligeira II de Sines, freguesia e concelho de Sines, distrito de Setúbal 

Proponente: Câmara Municipal de Sines 

Entidade licenciadora: Câmara Municipal de Sines 

Autoridade de AIA: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo Data: 29 de Dezembro de 2008 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 

1. Salvaguardar uma faixa de protecção, sempre que possível no interior do 
loteamento junto ao seu limite, relativamente às zonas já urbanizadas e/ou a 
urbanizar com uso sensível ao ruído, de modo a garantir o cumprimento da alínea 
a) e b) do n.º 1 do Artigo 13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, na sua 
redacção actual, junto a esses receptores sensíveis. 

2. Apresentar Projecto de Enquadramento Paisagístico (PEP) à Autoridade de AIA.  

3. Desenvolver um programa específico, a ser comunicado à Autoridade de AIA, que 
vise o realojamento das famílias que se encontram a utilizar ilegalmente as 
instalações da ZIL II como habitações familiares. 

4. Estabelecer um Plano de Emergência, o qual deverá contemplar procedimentos 
específicos para prevenir ou minimizar eventuais acidentes que envolvam o 
derrame de substâncias poluentes ou que resultem da lixiviação de resíduos 
perigosos mal acondicionados nos lotes industriais.  

5. Incluir no Regulamento da Zona Industrial Ligeira II de Sines os seguintes 
requisitos a observar na ocupação dos lotes: 

i. Manter em boas condições de funcionamento os equipamentos, as 
máquinas e os veículos afectos aos lotes, de modo a evitar a emissão de 
níveis sonoros superiores aos observados durante o seu normal 
funcionamento. 

ii. Utilizar os equipamentos menos ruidosos (Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de 
Março), proceder ao encapsulamento de equipamentos mais ruidosos, uso 
de barreiras acústicas, escolha de horário menos sensível para a realização 
de tarefas mais ruidosas e colocar aviso legal visível da data e hora 
previstas para a realização dos trabalhos mais ruidosos.   

iii. Nas sementeiras e plantações de vegetação a efectuar em cada lote, 
recorrer preferencialmente a espécies autóctones arbóreas locais e 
resistentes ao fogo. Embora as árvores como o sobreiro, a azinheira e os 
carvalhos tenham crescimento lento, a sua utilização deverá ser privilegiada, 
ainda que intercalada com outras árvores de crescimento mais rápido e que 
cumpram o estabelecido no Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro, que 
regula a introdução na natureza de espécies de flora e de fauna não 
indígenas. 

iv. Definir medidas de protecção e salvaguarda de achados arqueológicos 
fortuitos, sendo obrigatória a comunicação imediata à Câmara Municipal e 
ao IGESPAR (entidade da tutela) de quaisquer vestígios arqueológicos 
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encontrados durante a realização de qualquer obra. Os trabalhos em curso 
deverão ser de imediato suspensos em conformidade com as disposições 
legais. Os trabalhos suspensos só poderão ser retomados após parecer da 
entidade da tutela. 

6. Incluir no Caderno de Encargos da empreitada, as Medidas de Minimização 
estabelecidas para a Fase de Construção do projecto. 

7. Dar conhecimento à Autoridade de AIA (CCDR-Alentejo) da data de início da fase 
de construção da parte do projecto onde tal fase se aplica, assim como das 
restantes fases do mesmo, de forma a que seja possível desempenhar as suas 
competências de Pós-Avaliação do Projecto. 

8. Cumprir integralmente as medidas de minimização e o plano de monitorização, 
constantes da presente DIA. 

9. Apresentar os relatórios de monitorização à Autoridade de AIA, respeitando a 
estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

 
Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto 

Medidas de minimização: 
Fase de Construção 

1. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 
disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 6 a 12, 17 a 20, 23 a 33, 35, 37 a 40, 49, 51 a 
53. 

2. Implementar o Projecto de Enquadramento Paisagístico (PEP), que deve incluir os seguintes aspectos: 

a. Utilizar espécies arbóreas e arbustivas características da região, que garanta a atenuação das afectações 
associadas à presença da ZIL II, nomeadamente a criação de cortinas vegetais localizadas sobretudo ao 
nível das vias de acesso de maior amplitude e acesso visuais. 

b. Efectuar a modelação do terreno orientada no sentido de permitir uma integração plena dos taludes na 
morfologia preexistente. Efectuar o revestimento de taludes que se apresentem erosionados e sem 
vegetação, por forma a conter os processos erosivos. 

c. Promover sementeira/plantação de todas as espécies afectadas até aos limites do loteamento. 

d. Utilizar espécies da flora local, adaptadas às características edafo-climáticas do meio, com vista à sua 
melhor adaptação inicial e futura e à integração e cumprir o estabelecido no Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 
de Dezembro que regula a introdução na natureza de espécies de flora e de fauna não indígenas. 

Fase de Exploração 

3. Privilegiar o uso de composto orgânico, em detrimento de adubos e de fertilizantes químicos, nas áreas verdes do 
loteamento, de forma a evitar a contaminação dos cursos de água através da escorrência superficial. 

4. Garantir a limpeza regular dos órgãos de drenagem, de modo a garantir a sua funcionalidade e evitar riscos de 
inundação. 

5. Assegurar um rigoroso controlo da rede de abastecimento de água da ZIL II, de modo a evitar fugas, e 
consequentemente a necessidade de consumir maiores volumes de água. 

6. Sujeitar a tratamento prévio (decantação e separação de hidrocarbonetos) a totalidade das águas pluviais 
colectadas pela rede de drenagem antes de serem descarregadas em qualquer linha de água. 

7. Promover a separação dos resíduos na origem, de forma a promover a sua valorização por fluxos de fileira, 
conforme previsto no n.º 3 do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. 

8. Proceder a uma correcta gestão dos resíduos produzidos, no que respeita ao seu armazenamento e destino final, 
assegurando que serão tratados, valorizados ou eliminados em instalações devidamente licenciadas/autorizadas 
para o efeito.  

9. Promover a instalação de ecopontos no loteamento da zona industrial. 

10. Cumprir as normas de segurança e higiene, no que diz respeito ao abastecimento das viaturas de carga com 
combustíveis e/ou outras matérias, bem como as respectivas acções de limpeza, restringindo-se a locais 
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apropriados e devidamente impermeabilizados. 

11. Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, na gestão do loteamento, em local 
coberto e devidamente impermeabilizado, devendo ser prevista a contenção/retenção de eventuais 
escorrências/derrames. 

12. Inspeccionar e manter em boas condições de funcionamento os equipamentos, máquinas e veículos afectos à 
área da ZIL II com motor, de modo a evitar a emissão de níveis sonoros superiores aos observados durante o seu 
normal funcionamento. 

13. Os equipamentos utilizados no exterior de edifícios (como por exemplo empilhadoras), devem obedecer aos 
valores limites de potência sonora definidos no Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro (Regulamento das 
Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamento para Utilização no Exterior). 

14. Proceder à manutenção periódica dos espaços afectos ao loteamento, no que diz respeito às suas infra-estruturas 
e aos espaços verdes criados, de forma a garantir situações de qualidade paisagística. 

15. Realizar a manutenção das áreas sujeitas a revestimento vegetal, de forma a assegurar a preservação do coberto 
vegetal e a estabilização dos terrenos. 

Fase de Desactivação 

16. No último ano de exploração do loteamento e sempre que ocorrer o desmantelamentos parciais de infra-
estruturas e, apresentar à Autoridade de AIA um Plano de Desactivação pormenorizado, que contenha, entre 
outros, os seguintes elementos: 

- solução final da área desactivada; 

- as acções de desmantelamento; 

- destino a dar a todos os elementos retirados;  

- um plano de recuperação final de todas as áreas em causa, caso se aplique. 

Plano Geral de Monitorização 
 

RUÍDO 

Parâmetros a monitorizar – a monitorização a realizar consistirá na determinação dos indicadores de ruído diurno-
entardecer-nocturno (Lden) e nocturno (Ln), em dB(A), tendo em conta a Norma Portuguesa 1730 e a Circular Cliente 
n.º 2/2007, do Instituto Português de Acreditação. 

Locais de amostragem – na fase de exploração do projecto, a monitorização do ambiente sonoro deverá ser 
realizada nos locais identificados como potencialmente sensíveis, cuja ocupação é essencialmente humana. No 
quadro seguinte, são apresentados os receptores sensíveis ao ruído, onde a campanha de monitorização deverá 
incidir: 

Receptores sensíveis 

Ponto Distância aproximada ao 
limite da ZIL II (m) Caracterização 

01 395 Habitações localizadas a 96 m da via 
ferroviária e a 270 m do IP8. 

02 94 Habitações localizadas a 94 m da via 
ferroviária e a 450 m do IP8. 

03 90 Habitações localizadas a 197 m da via 
ferroviária e a 450 m do IP8. 

04 285 Habitações localizadas a 170 m da via 
ferroviária e a 330 m do IP8. 

05 80 Escola “Quinta dos Passarinhos” 

Complementarmente, caso se justifique, o Plano de Monitorização poderá ser alargado a outros pontos de medição 
acústica. 

Periodicidade – para cada local a monitorizar, serão realizadas duas campanhas de amostragem por ano, uma no 
período de Primavera e outra no período de Outono. Em cada campanha, deverão ser efectuadas três medições por 
cada ponto receptor, durante o período diurno, entardecer e nocturno. Cada campanha deverá compreender duas 
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medições, para cada um dos períodos, uma com as actividades da ZIL II em funcionamento e outra com todas as 
actividades paradas. 

Medidas de Gestão Ambiental – no caso de os valores obtidos através das medições sonoras ultrapassarem os 
valores legais, e se se verificar a sua proveniência das actividades inerentes à ZIL II, deverá ser equacionado o estudo 
de medidas de protecção. 

Relatórios de monitorização – os resultados obtidos serão apresentados em relatórios periódicos para cada 
campanha, contendo os elementos pertinentes estabelecidos. Os relatórios deverão cumprir o Anexo V da Portaria n.º 
330/2001, de 2 de Abril.  

 
Validade da DIA: 29 de Dezembro de 2010 

 
Entidade de verificação da 
DIA: Autoridade de AIA 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 

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: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 
 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

Resumo do conteúdo do procedimento 

 O EIA do “Loteamento Municipal da Zona Industrial Ligeira II de Sines” deu 
entrada na CCDR-Alentejo enquanto Autoridade de AIA a 14 de Abril de 2008.  

 A Comissão de Avaliação (CA) é composta pela CCDR-Alentejo e pelo IGESPAR, 
sendo que o INAG foi nomeado para integrar a Comissão, mas informou que não 
integraria a CA, por não estarem previstas afectações negativas significativas dos 
recursos hídricos. 

 Suspensão dos prazos de 21-05-2008 a 21-07-2008 (elementos adicionais). 

 O proponente solicitou prorrogação do prazo até 25-08-2008, cumprindo esta data 
de entrega dos elementos adicionais solicitados. 

 A Declaração de Conformidade foi emitida a 01-09-2008. 

 A Consulta Pública decorreu de 22-09-2008 a 24-10-2008 (25 dias úteis). 

 Visita de reconhecimento ao local a 13-11-2008, onde estiveram presentes os 
elementos da CA e o proponente.  

 Emissão do Parecer da Comissão de Avaliação a 11-12-2008.  

 Elaboração da Proposta de DIA e envio para a tutela (registo de entrada n.º 6961, 
de 23.12.2008). 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: Não houve participação por parte do público. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de 
Avaliação (CA) e na respectiva proposta da autoridade de AIA, destacando-se de 
seguida os principais aspectos. 

O Loteamento Municipal da Zona Industrial Ligeira II de Sines abrange uma área total 
de 592 750 m2 e encontra-se já implementado desde a década de oitenta, com 
diversas indústrias instaladas, distribuídas por lotes destinados à indústria, armazéns, 
comércio e serviços. A ZIL II em Sines é uma área da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Sines, que se destina a actividades de natureza industrial não poluente, e 
que pela sua função apresentem vantagens em ser colocadas fora da área urbana da 
cidade de Sines.    

O loteamento da ZIL II de Sines enquadra-se no PDM de Sines em vigor e está 
considerado na Planta de Zonamento do PU como Unidade Operativa de Planeamento 
e Gestão (UNOPG) 8 – Zona de Indústria Ligeira II (ZIL II). 

Da avaliação efectuada, destacam-se os seguintes impactes: 

 Os principais impactes negativos dizem respeito às emissões atmosféricas e ao 
ruído, originados pelo tráfego de acesso à zona industrial e à degradação dos usos 
do solo da envolvente, através do pisoteio ou pelo derrame e depósito de materiais. 

 Quanto aos aspectos positivos decorrentes da implementação do projecto, estes 
dizem respeito do ordenamento do território, com a concretização das disposições 
patentes no Plano Director Municipal (PDM) de Sines e no Plano de Urbanização 
(PU) de Sines em vigor, e da sócio-economia, com a resolução de problemas 
relacionados com o desemprego e a melhoria da economia local. 

Com efeito, no que respeita aos principais impactes positivos inerentes ao projecto, 
estes prendem-se com aspectos socio-económicos e de ordenamento do território, 
sendo que os aspectos negativos podem ser minimizados, com a implantação de 
medidas de minimização contempladas na presente DIA. 
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A ZIL II assume um carácter estruturante (considerando os seus impactes positivos), 
quer para o conjunto do espaço envolvente, quer para o desenvolvimento do sector 
industrial e/ou de serviços de todo o território do Alentejo, funcionando como projecto-
âncora para Sines - efeito de redistribuição e, tendo em conta a sua dimensão, efeito 
de coesão interna do concelho. Este efeito decorre da sua capacidade em reforçar 
positivamente a qualificação de todo este território para funções secundárias e 
terciárias, permitindo o desenvolvimento do tecido económico sub-regional e 
proporcionando oportunidades de criação de espaços equipados para acolhimento de 
empresários e empregos, a montante e a jusante na fileira de produção, assim como 
prestação de serviços avançados de apoio a empresas. 

Deste modo, face ao contributo positivo e de modo significativo do projecto em apreço 
para o desenvolvimento que se pretende para esta região, e aos impactes negativos 
minimizáveis, resulta que o projecto “Loteamento Municipal da Zona Industrial Ligeira II 
em Sines” pode ser aprovado, desde que cumpridas as condições constantes da 
presente DIA. 
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