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INTRODUÇÃO 
 
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) relativo ao Projecto de Loteamento Industrial de Silvares (PLIS), localizado na freguesia com a 

mesma toponímia, concelho do Fundão, o qual se encontra em Projecto de Execução.  

O referido projecto corresponde às duas fases do Loteamento Industrial vocacionado para a 

indústria, logística, armazenamento e serviços.  

 

O EIA elaborado de acordo com a legislação ambiental em vigor que estabelece a necessidade de 

ser efectuado um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do Plano, nomeadamente a 

Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril e pelo Anexo II do Decreto-lei n.º69/2000 de 3 de Maio (rectificado 

pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro), estando incluído no âmbito da área para a 

logística / armazenamento /serviços incluída na alínea a), respeitante a “Projectos de loteamento e 

parques industriais” (por corresponder a loteamentos industriais com área igual ou superior a 10 ha); 

 

O EIA foi elaborado com o intuito de identificar e analisar os possíveis problemas ambientais 

associados à implementação da Zona Industrial prevista bem como propor um conjunto de medidas a 

serem implementadas para que os efeitos negativos sejam resolvidos, atenuados ou compensados, 

potencializando os efeitos positivos nas fases de construção e exploração.  

O preponente do projecto de loteamento industrial de Silvares é o Município do Fundão.  

O preponente do Projecto de Loteamento Industrial de Silvares (PLIS) é o Município do Fundão.  

A entidade licenciadora e avaliadora do projecto é o Município do Fundão.  

 

A calendarização do presente projecto, indicada pela Câmara Municipal do Fundão, prevê os devidos 

ajustes necessários ao desenrolar do processo de Avaliação de Impacte Ambiental.  

O inicio da fase de construção far-se-á logo após o licenciamento do projecto, que ocorre após a 

emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA).  

 

A fase de construção desenvolver-se-á em dois momentos temporais distintos, Fase A e B, que não 

se sobrepõem mas sim complementam-se constituindo o Loteamento Industrial de Silvares.  

A construção de cada fase fica condicionada na edificação à execução das infra-estruturas previstas, 

podendo cada uma das fases, no todo ou em parte, ser alvo de operação de loteamento, conforme 

planta identificativa cuja delimitação terá como pressuposto uma estratégia de implementação 

baseada na suficiência e execução de infra-estruturas gerais necessárias a cada uma das fases. 

A Fase A será construída em primeiro lugar dando origem à implementação das primeiras 

infraestruturas e lotes. Somente após a ocupação de quase todos os lotes compreendentes à Fase A 
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é que se procederá à construção da Etapa B.  

Na globalidade, ter-se-á um período de construção de quarenta e seis meses, que corresponderá à 

execução das infraestruturas, dezoito meses para a Fase A e vinte e oito meses para a Fase B.  

A construção dos Equipamentos de Utilização Colectiva não terá duração determinada pois a sua 

execução vai depender das entidades que os irão executar.  

A construção dos edifícios dos diferentes lotes, em ambas as fases, não terão duração determinada, 

uma vez que a sua execução vai depender da procura. 

Face às características do projecto não é possível definir o seu tempo de vida útil, prevendo-se pelo 

menos um tempo mínimo de 50 anos, que é o tempo previsto de cedência de direitos de superfície. 

Estima-se, no entanto, que o projecto entre em funcionamento assim que terminar a construção das 

infraestruturas, ou seja, cerca de 18 meses após o início da construção da primeira fase. 

A fase de desactivação não se encontra prevista, uma vez que os objectivos do projecto não definem 

uma data para o terminus da sua existência. Trata-se de um projecto em que a cada parcela 

corresponderá uma propriedade, um proprietário e uma actividade independente, pelo que se torna 

impossível definir os múltiplos tempos de vida útil dessas actividades e das respectivas instalações. 

Assim, não é possível apresentar um plano de desactivação adequado ao projecto em análise.  

 

Os estudos desenvolvidos no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, nomeadamente os estudos 

técnicos iniciaram-se em Abril de 2009 e terminaram em Maio de 2012. 

O Estudo de Impacte Ambiental começou a ser elaborado em Dezembro de 2010 tendo sido 

concluído em Junho de 2013, tendo sido elaborados pela empresa BBCONSULTING arquitectura e 

engenharia, SA. 

 

O presente Resumo Não Técnico pretende, de uma forma simples e concisa apresentar as 

informações, conclusões e medidas de maior relevo indicadas no EIA.  
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LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 – Localização da Freguesia de 
Silvares num contexto nacional 

Imagem 2 – Localização da Freguesia de Silvares num 
contexto local. 
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Imagem 3 – Localização Plano de Pormenor da Zona Industrial na Freguesia de Silvares.
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O presente projecto da Zona Industrial irá situar-se no município do Fundão, no interior de uma 

região rural com paisagem agrícola e/ou florestal da freguesia de Silvares. 

A área de intervenção do Plano tem uma inserção urbana bastante periférica, e encontra-se 

delimitada a Sul / Sudeste pelo núcleo urbano de Silvares, a Norte e Poente pelo leito de cheia do rio 

Zêzere (Imagem 4), a Nascente por uma área de equipamentos (Imagem 5), uma escola secundária 

existente (Imagem 6).  

Trata-se de uma área de características marcadamente rurais, com olivais, pomares de cerejeiras 

(Imagem 8), parcelas de cultivo e áreas de mato constituídas essencialmente por pinheiros e 

formações de giestas (Imagem 8 e 9).  

Ao nível da topografia, é no planalto onde se insere a área do Plano. Esta, apresenta uma plataforma 

bastante plana e taludes com uma inclinação acentuada.  

Nas imediações da área do Plano encontram-se implementados pavilhões industriais que indicam 

alguma dinâmica empresarial do local. Premissa que fundamenta a inserção da Zona Industrial em 

causa dando continuidade ao núcleo existente, permitindo a criação de novas infra-estruturas de 

apoio que sirvam as actividades industriais.  

A área de intervenção está enquadrada pelo Plano Director Municipal do Fundão e a área do Plano 

de Pormenor encontra-se classificada em áreas agrícolas e agro-silvo-pastoril, e abrangida pelos 

regimes da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

zere e terrenos 
ntes.

Imagem 5 – Local destinado à 
implementação de um centro de dia. 

Imagem 6 – Escola Secundária de 
Silvares. 

Imagem 7 – Pomar de Cerejeiras 
bravas. 

Imagem 8 – Parcelas agrícolas e mata 
mono-específica de Pinheiro Bravo. 

Imagem 9 – Matos constituídos 
maioritariamente por giestas.  
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DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 

Enquadramento  
O objectivo central do Projecto é criar um espaço infra-estruturado de qualidade e modernidade para 

a localização de actividades económicas relacionadas com a indústria, armazenamento e a logística, 

atraindo para o Projecto de loteamento Industrial de Silvares empresas e investimentos. 

O presente Plano ocupa áreas classificadas no Plano Director Municipal (PDM) como Espaço Rural e 

Agrícola e Espaço Rural Agro – Silvo – Pastoril. Uma vez que se verifica a inexistência de áreas 

adequadas para a instalação de unidades industriais, a proposta de revisão do PDM do Fundão em 

que é possível a utilização de espaço rural de terrenos contínuos ao perímetro urbano existente e 

servido com infra-estruturas básicas, passando estes mesmos espaços a ter a classificação de 

“Espaços Industriais” permitindo o acolhimento de novas empresas e o desenvolvimento da 

actividade económica do município.  

A área de intervenção do Plano tem uma inserção urbana bastante periférica, e encontra-se 

delimitada pelo núcleo urbano de Silvares, rio Zêzere e zonas aluvionares adjacentes, por uma área 

de equipamentos propostos e uma escola secundária existente. 

 

Objectivos do Loteamento Industrial 
O presente Loteamento Industrial irá funcionar como um catalisador para a inovação em várias 

vertentes e influenciará a cultura empreendedora do Município do Fundão, constituindo-se como um 

contributo no desenvolvimento e qualidade de vida das pessoas e organizações, evitando a 

desertificação da região e o envelhecimento da população. 

O PLIS apresenta-se, assim, como uma estrutura que procurará estimular e gerir os fluxos de 

indústria na região da Cova da Beira, uma vez que a proposta apresentada reforça a zonas indústrias 

da Covilhã e do Fundão.  

A expansão da actividade industrial será complementada pela instalação neste loteamento de um 

equipamento de utilização colectiva afecto à segurança e outro a valências sociais de cobertura 

estendida a toda a zona do Pinhal, tendo em conta a indisponibilidade de alternativa de localização 

dentro do perímetro urbano da freguesia. 

 

No presente contexto, O Projecta de Loteamento da Zona Industrial de Silvares pretende: 

- Integrar, optimizar, e potenciar recursos e competências locais. 

- Potenciar sinergias decorrentes das actividades indústrias e do tecido produtivo. 

- Estimular o desenvolvimento de economias de proximidade. 

− Facilitar a interacção entre recursos humanos com competências distintas e de diferentes sectores 

económicos. 
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Em suma, com o PLIS, pretende-se promover a optimização de recursos e das competências locais, 

com vista à promoção e ao fomento de uma competitividade territorial diferenciada, inovadora e 

sustentável e, consequentemente, ao aumento da riqueza da comunidade, bem como da 

competitividade regional e do país. 

 

 

Proposta 
A operação urbanística pretende ser faseada, integrada e articulada com as áreas adjacentes, com 

intuito de consolidar a área industrial. O desenho urbano presente na solução oferece locais de 

ocupação distinta, compatibilizados com a morfologia e características do terreno. 

A consolidação e compatibilização de usos foi uma das premissas fundamentais desta intervenção, o 

prolongamento da actividade industrial existente através da continuidade dos equipamentos 

propostos, e das áreas verdes de enquadramento e protecção assumem uma ligação entre a 

estrutura verde do Plano e o vale do Zêzere.  

 

O presente trabalho é desenvolvido numa superfície com cerca de vinte hectares onde serão 

instalados lotes destinados à actividade industrial, a unidades complementares e implementação de 

um depósito de gás, salvaguardando a manutenção da habitação unifamiliar existente.  

Na área de intervenção podem ser encontrados também equipamentos de uso público como é o 

caso do Centro Comunitário, do Posto de GNR e os Bombeiros Voluntários de Silvares.  

A caracterização e distribuição dos lotes de acordo com a tipologia e o uso podem ser observadas 

respectivamente no Quadro 1 e Imagem 10.  

 

Quadro 1 – Caracterização dos Lotes da Zona Industrial de Silvares  

Zonamento Descrição 

Zona I 
Lotes Industriais e/ou Armazéns (incluem no seu interior Espaços Verdes de Uso 

Privado – Logradouros) 

Zona II Unidades Complementares de Apoio 

Zona III 
Lote de Habitação Unifamiliar (incluem no seu interior Espaços Verdes de Uso 

Privado – Logradouros) 

Zona IV Equipamentos de Utilização Colectiva 

Zona V Espaços Verdes de Protecção e Enquadramento 

Zona VI Espaços Verdes de Recreio e Lazer 
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Zona VI Espaços Verdes de Uso Público 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Imagem 10 – Indicação das diferentes Classes de Projecto de Loteamento Industrial de Silvares.   

As parcelas destinadas aos edifícios de armazéns e indústria deverão respeitar os alinhamentos 

previstos no Plano e ter dois pisos acima da cota de soleira, não excedendo os 7.5m de altura. Os 

lotes podem conter uma cave utilizada somente para aparcamento de viaturas ou armazenamento.  

 

Os pavimentos exteriores deverão ser drenados através da inclinação suave destes, facilitando a 

limpeza e o encaminhamento das águas pluviais para as sarjetas que ligam à rede geral.  

Os logradouros, espaços exteriores dos lotes, classificados como uso privado, devem ser 

preservados fazendo a integração paisagística e visual dos edifícios e respectivas parcelas. Estes 

espaços devem ser planeados de acordo com o Projecto de Integração Paisagística do lote 

mantendo um estado de conservação condigno, assegurando a sua permeabilidade e salubridade. 

 

Zona I - Lotes Industriais e / ou Armazéns  
Zona II - Unidades Complementares de Apoio 
Zona III - Habitação Unifamiliar 
Zona IV - Equipamento de Utilização Colectiva 

Legenda: 

Zona V - Espaços Verdes de Protecção e Enquadramento 
Zona VI - Espaços Verdes de Recreio e Lazer 
Zona VI - Espaços Verdes de Uso Público 
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As Unidades Complementares de Apoio, equipamentos e serviços comuns à Zona Industrial, criam 

sinergias entre todas as empresas presentes, surgindo no espaço público de referência para este 

sector, através de um espaço de congregação, a praça.  

 
No plano são propostas áreas para equipamento e outros usos públicos que sejam de iniciativa 

municipal ou de interesse público, não sendo possível a alteração do seu uso como é o caso do 

Centro Comunitário, Posto da G.N.R. e Bombeiros Voluntários de Silvares. 

 

As áreas verdes existentes e propostas serão classificadas de acordo com a tipologia em áreas de 

enquadramento e de recreio e lazer.  

Os restantes espaços públicos têm características diferentes das anteriormente enunciadas, uma vez 

que na sua maioria são áreas verdes, intercaladas pelos lotes e têm como função o enquadramento 

dos mesmos e a protecção das actividades industriais.  

O espaço público é fomentado no sentido de promover a interacção social e atractividade do 

complexo empresarial para a população local.  

 

A Estrutura Verde local será potencializada através da requalificação das áreas verdes existentes, 

actualmente degradadas, e a criação de novos espaços verdes. 

 

Os espaços verdes de uso público presentes na Zona Industrial estão sempre associados a 

corredores de fruição maioritariamente pedonais, associados a zonas de enquadramento dos lotes, a 

áreas de estadia como praças. 

A inserção de vegetação através de compassos ordenados e regulares atribuem ao local um carácter 

humanizado quando comparado com a paisagem circundante. As composições florísticas utilizadas 

devem conter espécies endémicas adaptadas às condições edafoclimáticas do local.  

As áreas verdes de protecção e enquadramento estão localizadas na envolvente da Zona Industrial, 

onde se pretende recriar os mosaicos presentes na paisagem circundante. De forma a isso ser 

exequível será mantida, sempre que possível, a vegetação existente nos seus diferentes estratos, 

salvaguardando os elementos de porte arbóreo existentes. Nos locais onde se verifique a ausência 

de estratos vegetais pretende-se colocar nestes locais espécies autóctones, onde o estrato arbóreo 

reforçará os elementos existentes no local. 

 

Os alinhamentos arbóreos propostos no PLIS devem ser mantidos e respeitados de modo a qualificar 

o espaço urbano.  
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Os percursos existentes maioritariamente caminhos agrícolas, serão mantidos mas moderadamente 

alargados permitindo a fruição pontual de veículos à zona aluvionar do rio Zêzere. Estes podem ser 

utilizados também como trajectos pedonais e de manutenção.  

 

As vias de circulação criadas na PLIS correspondem a uma tipologias de ruas com fruição de 

veículos e peões.  

Os acessos pedonais integrados em áreas verdes deverão possuir um pavimento permeável com 

iluminação adequada.  

Os acessos mistos, com tráfego rodoviário e pedonal, a separação de usos far-se-á com os materiais 

de revestimento, o betuminoso usado nos acessos rodoviários e os pré-fabricados de betão e saibro 

para os trajectos pedonais. 

Ao longo dos acessos rodoviários foram contemplados locais de aparcamento destinado aos 

visitantes e utilizadores da zona industrial apresentada. O estacionamento será também 

implementado dentro dos lotes e nas caves dos edifícios cumprindo o disposto no regulamento.  

 

A futura Zona Industrial terá um conjunto de infra-estruturas urbanas essenciais ao bom 

funcionamento do empreendimento como o caso das vias propostas, da rede de distribuição de 

água, da rede de drenagem de águas pluviais, da rede de distribuição de energia eléctrica, da rede 

de iluminação pública e da rede de distribuição de gás. 

 

Imagem 11 – Plano de Pormenor da Zona Industrial de Silvares – Plano Geral                          sem escala
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O plano será executado em cooperação com o Município do Fundão e os particulares interessados. 

Estes últimos devem promover entre si acordos de modo a proporcionar a criação dos lotes definidos 

no Plano e a distribuição dos benefícios e encargos.  

A execução da Zona Industrial de Silvares será efectuada de forma faseada, permitindo um 

crescimento sustentável do empreendimento.  
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DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DO AMBIENTE  
 

Para caracterizar a situação actual na zona de influência do Projecto de Loteamento Industrial de 

Silvares, foram estudadas várias vertentes e factores relacionados com a natureza, populações, 

economia e património.  

 

A área de intervenção está localizada numa região de clima temperado mediterrâneo, onde os 

verões são secos, quentes, com temperaturas elevadas, e os invernos são frescos e húmidos com 

precipitações em forma de chuva, sendo de neve em altitudes superiores a 1000 metros. 

A análise da quantidade de precipitação para a região comprova o referido anteriormente onde o 

meses de Outono e Inverno possuem uma taxa de precipitação elevada quando comparada com os 

meses de Verão. Complementando o que anteriormente foi dito as temperaturas são baixas nos 

meses de Inverno enquanto na estação estival são mais elevadas.  

 

Em termos altimétricos, a área de estudo situa-se num planalto, compreendido entre os 390 e 404 

metros de altitude.  

 

A morfologia do local onde se pretende inserir o PLIS induz ao espaço uma exposição solar 

predominantemente a Sul, Oeste e a Norte.  

 

Em termos geológicos, a região do Fundão encontra-se inserida na zona centro – ibérica, região 

geológica com maior expressão no continente nacional, onde a presença de rochas paleozóicas e 

pré-câmbricas, os granitos têm maior expressão.  

 

Em termos de sismicidade, a região apresenta um grau baixo a moderado.  

 

O Projecto de Loteamento Industrial de Silvares localiza-se na bacia hidrográfica do rio Zêzere, 

estando abrangida pelo referido curso de água com carácter permanente. O seu traçado é natural 

podendo o limite ser alterado ligeiramente com as actividades agrícolas praticadas nos terrenos 

adjacentes.  

O rio Zêzere não apresenta indícios de contaminação orgânica, apesar do seu troço desde a 

nascente até ao local de intervenção existirem algumas indústrias e povoações cujos efluentes são 

encaminhados para as estações de tratamento de água residuais existentes ao longo do seu 

percurso.  
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Relativamente à qualidade do ar, verifica-se que a principal fonte de poluição reside no tráfego 

rodoviário e algumas instalações industriais e armazéns responsáveis pela degradação da qualidade 

do ar.  

 

A área destinada para a implementação da Zona Industrial, encontra-se fora de qualquer zona com 

estatuto especial de conservação, embora esteja ladeada, em termos regionais, por várias áreas 

classificadas como o SCI da Malcata (PTCON004) a Este, SCI da Serra da Estrela (PTCON0014) a 

Norte, SCI da Gardunha (PTCON0028) a Sudoeste, o SCI do Complexo do Açor (PTCON0051) a 

Noroeste e o SCI da Serrada Lousã (PTCON0060) a Oeste.  

 

Nas zonas aluvionares, adjacentes ao rio Zêzere, verifica-se uma actividade agrícola onde as 

produções inseridas são escolhidas pelo agricultor não sendo alvo de protecção. A ladear o curso de 

água existe uma galeria ripícola que será preservada. 

 

O PLIS será inserida numa área com características agrícolas e florestais, estando as primeiras 

maioritariamente nas zonas aluvionares adjacentes ao rio Zêzere e encostas com declive mais 

suave, enquanto que as segundas ocorrem na vertente e no planalto.  

Não se verificam áreas significativas de habitats com interesse de conservação, tendo-se identificado 

na área de implantação da Zona Industrial, pequenas extensões de Floresta Resinosa (Pinus 

pinaster - Pinheiro Bravo), Prados (vegetação esparsa e matos baixos), Agrícola de Produção 

(Prunus avium - Cerejeiras e Olea europaea europaea - Oliveira) e Áreas Agrícolas (habitats não 

naturais com forte alteração humana).  

A área de estudo localiza-se numa zona muito heterogénea com grandes áreas em que predominam 

os matos autóctones, acidentes topográficos e zonas rupícolas com grande interesse para as aves, 

áreas consideráveis de floresta autóctone de quercíneas e castanheiro, vales encaixados que são 

utilizados como corredores ecológicos e surge rodeada por áreas classificadas como Áreas 

protegidas, ZPE, SIC e IBA. 

O elenco faunístico, presente na zona em que se inclui a área de estudo, acompanha a 

heterogeneidade do ambiente de toda a Beira Interior norte e surge representado por uma grande 

diversidade de espécies, entre as quais se contam espécies emblemáticas como o abutre-negro, a 

águia-imperial, a cegonha-preta, a ganga, o tartaranhão-azulado, o tartaranhão-caçador, a 

salamandra-lusitânica, a lagartixa-da-montanha o rato de Cabrera, o lobo-ibérico e o gato-bravo; e 

reflecte o seu valor do ponto de vista da conservação da natureza e potencial para o 

desenvolvimento de actividades socioeconómicas voltadas para a contemplação da natureza e 

turismo cinegético. 

A análise superficial das unidades de ocupação do solo em conjunto com a interpretação da imagem 

de satélite da área de estudo permitiu delimitar seis tipos de ocupação principal do solo em função do 
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tipo de utilização, densidade arbórea e relação com a presença de corpos de água e ocupação 

humana. Estes tipos de ocupação do solo foram aqui denominados por biótopos. O estudo 

comparativo entre os biótopos definidos e os requisitos de cada espécie permitiram efectuar uma 

triagem do elenco faunístico passível de encontrar na área de estudo e assim compreender que, 

apesar de incluir zonas semi-naturais, a área de estudo não apresenta condições favoráveis para a 

ocorrência frequente de espécies menos tolerantes à pressão humana e de espécies que 

normalmente surgem associadas a habitats que não se encontram incluídos na área de estudo como 

as zonas rupícolas. 

O estudo da área de afectação permitiu concluir que os biótopos dominantes não correspondem aos 

estádios climácicos de biótopos autóctones, mas sim a um biótopo artificial, o biótopo “Agrícola” e a 

um biótopo de matos de transição designado por “Matos”. Esta constatação, associada ao facto de a 

área de afectação se localizar numa zona planáltica, que é naturalmente uma zona mais seca, e à 

proximidade da área de afectação ao núcleo urbano de Silvares é um forte indicador de que não 

deverão surgir locais de maior relevância para a fauna na área de intervenção do projecto.  

Ressalva-se, no entanto que, apesar da área de afectação não aparentar de todo ter condições 

favoráveis para a ocorrência de rato de Cabrera, uma vez que não foi efectuada qualquer saída de 

campo para inventariação local de fauna, não se pode excluir a possibilidade de ocorrerem colónias 

desta espécie na área de afectação do projecto. 

Tendo em consideração o tipo de utilização do projecto, o elenco faunístico que deverá ocorrer na 

área de estudo e as principais características do processo construtivo concluiu-se que os principais 

impactes estão afectos à fase de construção, são muito pouco prováveis e relacionam-se com 

eventos acidentais. Estes são o risco de incêndio e o risco de contaminação do solo, zonas de 

infiltração e linhas de água com substâncias tóxicas e podem ser minimizados pela disponibilização 

de locais de armazenamento, manuseamento e deposito de excedentários de substâncias 

inflamáveis e de substâncias passíveis de contaminar o ambiente; pela interdição de fogueio e pela 

imposição de protocolos de conduta no trabalho do pessoal afecto à obra. 

 

Na área de inserção do projecto foi possível distinguir algumas unidades de paisagem, a que se 

associam características estruturais, funcionais e visuais próprias, zona agrícola, zona florestal, zona 

de serviços / industrial, equipamentos e zona habitacional.  

 

A inserção de uma Zona Industrial trará impactes de amplitude tão diversa que se manifestará não só 

em Silvares como nos restantes territórios que interajam com esta, sendo necessário estudar os 

contextos territoriais nas respectivas dinâmicas para que o desenvolvimento seja também económico 

e social da área de intervenção.  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
Projecto de Loteamento Industrial de Silvares                                                                                    17 
Estudo de Impacte Ambiental 
Resumo Não Técnico                                                                                                             Junho 2013 

No decorrer das prospecções arqueológicas sistemáticas efectuadas não se registaram ocorrências 

com valor patrimonial, de natureza arqueológica, etnográfica e arquitectónica.  
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AVALIAÇÃO DE IMPACTES 
 

A análise dos impactes ambientais na área de implantação do Projecto de Loteamento Industrial de 

Silvares refere-se às várias fases que constituem o projecto, nomeadamente, a fase de construção e 

fase de exploração.  

 

Entende-se por impacte ambiental toda a alteração que se verifique sobre a área de estudo com 

alteração que ocorra no ambiente e pode ser classificado como positivo ou negativo induzindo 

respectivamente uma valorização ou desvalorização das características ambientais existentes. 

 

O impacte ambiental pode resultar de incidências directas do projecto ou dos seus efeitos, podendo 

ser classificada como directa ou indirecta. Um determinado impacte pretende-se identificar a 

consequência de determinada acção do projecto que afecta directamente o ambiente, efeito directo, 

ou se provoca impactes que por sua vez têm efeitos secundários que resultam em novos impactes 

ambientais, efeito indirecto. 

 

A magnitude de um impacte refere-se ao grau de afectação um determinado factor podendo ser 

classificada como reduzida, moderada e elevada.  

 

Os impactes podem ser classificados de acordo com a sua duração ou perenidade, assim sendo, 

podem ser designados de temporários ou permanentes. Os dados referentes à desvalorização ou 

valorização podem ser classificados como temporários desaparecendo com o tempo em 

contrapartida os permanentes perduram em determinado espaço de tempo embora possam sofrer 

oscilações na sua amplitude.  

 

A reversibilidade de um determinado impacte encontra-se relacionada com capacidade do sistema 

afectado poder voltar ao seu estado anterior à alteração podendo ser classificado como reversível, se 

o elemento alterado voltar ao estado original, caso contrário os efeitos perdurem é tipificado como 

irreversível.  

 

Os diferentes impactes podem ser tipificados de acordo com a sua significância, significado dos 

impactes em determinado contexto sendo classificado como pouco significativo, significativo ou muito 

significativo.  

A significância de um determinado impacte consiste na importância social e ecológica que uma 

determinada alteração represente, sendo uma variável subjectiva uma vez que está dependente da 

subjectividade do avaliador. 
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A avaliação de Impactes será efectuada por áreas temáticas, identificação e avaliação dos impactes 

do projecto será efectuada para todos os descritores ambientais considerados anteriormente.  

 

Como referido, a análise terá em conta as fases de construção e exploração, para tal, serão 

consideradas acções de projecto típicas de cada fase, com a identificação dos potenciais impactes 

mais relevantes, de modo a que cada descritor possa identificar com clareza as variáveis a analisar. 

Em geral, as principais acções de projecto susceptíveis de causar impactes.  

Durante a fase de construção as actividades decorrentes da construção da zona industrial, com as 

consequentes movimentações de terras, circulação de maquinaria, pessoas e materiais construção. 

Está incluindo também nesta fase a implantação e funcionamento do estaleiro da obra, acessos, 

zonas de empréstimo e depósito de inertes.  

 

A avaliação de Impactes será efectuada por áreas temáticas, identificação e avaliação dos impactes 

do projecto será efectuada para todos os descritores ambientais considerados anteriormente.  

 

Durante a fase de construção as actividades decorrentes da construção da zona industrial, com as 

consequentes movimentações de terras, circulação de maquinaria, pessoas e materiais construção. 

Está incluindo também nesta fase a implantação e funcionamento do estaleiro da obra, acessos, 

zonas de empréstimo e depósito de inertes.  

 

Fase de Construção  
Os impactos negativos com maior significância durante da fase construtiva serão causados 

maioritariamente pelos movimentos de terras (aterros e escavações) e maquinaria necessária para 

execução deste trabalho e para a implantação das infra-estruturas.  

 

A Qualidade do Ar será afectada na fase de construção, os impactes estão relacionados com a 

suspensão de poeiras resultantes do movimento de terras e com as emissões devidas à 

movimentação de veículos e maquinaria, sendo classificados nesta etapa como negativos, directos, 

reversível e reduzidos.  

 

Relativamente ao Ruído, os impactes previstos para a fase de construção são de modo geral 

negativos, de magnitude reduzida a moderada caso haja necessidade de se utilizar explosivos na 

fase de escavação. 

 

Durante a fase de construção, a Qualidade da Água poderá modificar-se uma vez que a infiltração 

das águas pluviais será diferente o que poderá trazer alterações aos aquíferos existentes no local 



 
 
 
 
 
 

 
 
Projecto de Loteamento Industrial de Silvares                                                                                    20 
Estudo de Impacte Ambiental 
Resumo Não Técnico                                                                                                             Junho 2013 

através do abaixamento dos níveis de água nestes o que poderá afectar algumas captações locais, 

sendo o impacte classificado como negativo com magnitude reduzida. O descrito anteriormente pode 

também induzir um aumento do escoamento superficial, em situações de pluviosidade, uma vez que 

o solo se encontra mais solto, os impactes poderão ser considerados como negativos, temporários e 

magnitude reduzida.  

 

A Morfologia do Terreno será alterada devido aos movimentos de terra a serem efectuados, o que 

implicará descaracterização temporária do local uma vez que a vegetação será removida na área de 

implantação de infra-estruturas. Embora, nos locais onde não haja alterações a vegetação será 

mantida. Os impactes induzidos neste local serão classificados como negativos, temporários e de 

magnitude reduzida.  

 

A movimentação de maquinaria pode causar destruição da estrutura do solo, através da sua 

compactação.  

As movimentações de terras resultantes de aterros, escavações e terraplanagens para a 

implementação do Projecto de Loteamento Industrial serão negativos, directos, permanentes e de 

magnitude moderada. Com a criação de áreas de escavação prevê a necessidade de recorrer a 

depósito do solo em excesso, que terão de ser removidos para outro local o que originará um 

impacte negativo, directo nas escavações e aterros e indirecto nos locais de depósito, permanente, 

irreversível e de magnitude reduzida a moderada, amplitude dependente dos estudos geológicos a 

realizar numa fase posterior do projecto e nas áreas de depósito.  

 

A Qualidade da Água, os impactes esperados resultam da emissão de partículas poluentes, 

inerentes às movimentações de terra, derrames acidentais de poluentes e combustíveis. Os impactes 

esperados nesta fase sobre a qualidade da água (superficial e subterrânea) são considerados 

negativos, indirectos, temporários e reversíveis com magnitude reduzida. Durante a fase de 

construção serão consideradas medidas de recolha e tratamento de águas residuais produzidas.  

Em relação às águas subterrâneas, não se prevê alteração, da qualidade deste parâmetro sendo 

classificado como nulo.  

 

As principais alterações esperadas na Paisagem, durante a fase de construção, resultam da 

implementação de novos elementos visuais como o estaleiro de obra, zonas de aterros e escavação, 

e das infra-estruturas que irão constituir o PLIS. No entanto, verifica-se que as visibilidades para a 

área de projecto se limitam, ao aglomerado populacional existente a sul desta área, sendo os 

impactes classificados como negativos, directos, temporários, reversíveis e de magnitude reduzida 

uma vez que a área de intervenção será alvo de um Plano de Integração Paisagística adequado. 
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Em termos Socioeconómicos, na fase de construção esperam-se impactes positivos, de magnitude 

reduzida a modera, ao nível da criação de postos de trabalho e dinamismo de algumas actividades 

económicas como o fornecimento de materiais.  

 

Em termos de qualidade de vida das populações prevêem-se impactes negativos e de magnitude 

reduzida, relacionados com perturbação da habitação unifamiliar e aglomerado populacional 

próximos da área de intervenção e interferência nas acessibilidades e circulações locais.  

 

Fase de Exploração 
Na fase exploração os impactes com maior significado serão os positivos, com incidência 

permanente e com reflexos importantes na Socioeconomia, devido à criação de postos de trabalho e 

dinamismo da economia local.  

 

O Ruído produzido nas actividades industriais, na circulação de automóveis e transporte de 

mercadorias pode causar algum impacte na população local, considerando-se como negativos e 

amplitude reduzida.  

 

A alteração Qualidade do Ar devido às actividades de algumas indústrias podem nesta fase trazer 

impactes negativos, directos, permanentes, reversíveis e reduzidos uma vez que os valores 

estimados de concentração de poluentes são baixos e terão de cumprir a legislação em vigor.  

 

A drenagem das águas pluviais da Zona Industrial para o rio Zêzere, os impactes serão considerados 

negativos, temporários e reversíveis e de magnitude reduzida a moderada.  

 

As águas residuais domésticas produzidas em fase de exploração serão ligadas a um colector, 

sujeitas a tratamento na ETAR de Silvares.  

 

Os resíduos sólidos produzidos mediante a actividade da zona industrial devem ser triados e 

reencaminhados para tratamento apropriados devendo ser salvaguardada sempre que possível a 

reutilização e reciclagem dos mesmos. 

 

Uma vez que a área de intervenção é ladeada por áreas verdes de enquadramento, a manutenção e 

colocação de espécies possibilitando a conservação dos habitats, os impactes nos factores 

Biológicos e Ecológicos são considerados como positivos, permanentes e com magnitude moderada.  
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Durante a fase de exploração, alguns impactes originados durante a construção assumirão um 

carácter definido, surgindo novos elementos visuais que serão responsáveis pelas alterações da 

paisagem, estes impactes são denominados por cumulativos.  

 

A circulação de veículos ligeiros e camiões inerentes ao funcionamento do Projecto de Loteamento 

Industrial representa uma introdução de novos elementos visuais.  

 

Face às características das infra-estruturas previstas para o projecto e para o território em que se 

insere e da sua envolvente, a Exposição Visual global do projecto far-se-á essencialmente ao nível 

das áreas limítrofes e enquadramento, pelo que os impactes expectáveis durante a fase de 

exploração, serão negativos, directos, permanentes, irreversíveis e reduzidos.  

 

Na fase de exploração do projecto estão previstos, de uma maneira geral, impactes positivos, de 

magnitude moderada a elevada na maioria dos componentes Socioeconómicos avaliados neste 

estudo, tanto a nível local e regional. 

 

Os trabalhos executados no âmbito do Património demonstraram a inexistência de incidências 

patrimoniais na área abrangida por este projecto. Em ambas as fases, a de construção e de 

exploração, prevê-se que o projecto tenha impactes nulos. Assim, perante os resultados obtidos nas 

prospecções arqueológicas, não existem condicionantes patrimoniais à execução do projecto. 

 

Em termos dos aspectos Socioeconómicos a não concretização do projecto elimina um potencial de 

desenvolvimento humano, social e económico na zona em estudo, uma vez que se prevê a utilização 

de mão-de-obra local da região com reflexos no emprego e actividades económicas.  
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PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES  
 
As recomendações apresentadas no Estudo de Impacte ambiental resultam da avaliação dos 

impactes ambientais do empreendimento em análise, tendo como objectivo orientar a implementação 

deste projecto, reduzindo os impactes negativos previstos e potencializando os positivos. 

 

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, de forma detalhada, todos os factores de 

interesse ambiental, tendo sido avaliados os impactes nas fases de construção e exploração do 

projecto. 

 

Constatou-se que o projecto em estudo apresenta-se como um factor estratégico claramente 

positivo, que irá permitir uma dinamização do sector logístico da região com benefícios claros ao 

nível socioeconómico local e regional, garantindo o seu funcionamento em consonância com os 

objectivos definidos para o Projecto de Loteamento Industrial. 

 

O PLIS tem como promotor a Câmara Municipal do Fundão, onde a sua actividade beneficia 

directamente deste projecto.  

 

As vantagens competitivas de um projecto com estas características traduzem-se numa maior 

racionalização da utilização do espaço e do território, uma vez que constituem um estímulo para a 

deslocação e concentração das indústrias e logística da região neste local.  

A transformação definitiva do território materializada na alteração permanente do uso actual do solo 

uma vez que a plataforma irá ocupar zonas características agrícolas, silvícolas e pastoris.  

A aplicação efectiva das medidas de minimização e de valorização propostas e dos planos de 

monitorização permitirá contudo atenuar, ou até mesmo anular, os impactes de sentido negativo e 

potenciar os impactes de sentido positivo, que se encontram previstos. 

 

Para atenuação e eliminação dos impactes negativos na fase de construção foram propostas 

medidas de minimização que se prendem essencialmente com o planeamento adequado dos 

trabalhos de construção e com procedimentos de boas práticas ambientais na gestão da obra. 

 

Limitar as movimentações de terras e de maquinaria, assinalando os locais de circulação afectos à 

obra, e nos horários mais favoráveis para a realização dos mesmos sem interferir nas dinâmicas da 

população existente na envolvente do empreendimento.  
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A compactação do solo deve ser evitada e proceder, se necessário, à descompactação dos terrenos 

mais afectados para restabelecimento das condições naturais de infiltração nos locais onde se 

inserirem áreas verdes. Lavar os camiões antes de saírem da obra, para controlar a possível 

libertação de pó durante o seu trajecto. 

 

Os acessos em terra batida, sem asfalto, frente de obra e todas as áreas de terra que fiquem a 

descoberto deverão ser regados. Dever-se-ão cobrir adequadamente as cargas transportadas nos 

camiões, para evitar o levantamento de poeiras.  

 

Armazenar devidamente óleos usados, tintas e vernizes produzidos nas obras, para posterior recolha 

e envio para destino final adequado, sempre em conformidade com a legislação aplicável aos 

trabalhos enunciado.  

 

Restringir o horário de construção ao período diurno e somente nos dias úteis.  
 

Na fase de exploração do projecto verificam-se impactes de natureza positiva de magnitude 

moderada a elevada nos principais aspectos socioeconómicos analisados. 
 

A origem dos impactes decorre maioritariamente em fase de construção, apresentando uma 

magnitude moderada nos descritores Geologia, Solos e Usos do Solo, podendo atingir um carácter 

elevado ao nível da ocupação e transformação do espaço (Socioeconomia/Qualidade de Vida) e 

Ruído. Para os descritores Clima, Património não são expectáveis impactes quer na fase de 

construção quer na fase de exploração. 
 

O projecto da Zona Industrial de Silvares apresenta-se claramente positivo e com viabilidade 

ambiental.  


