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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

PROJECTO “LOCALIZAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE REGUENGOS DE 
MONSARAZ” 

 
(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 “Localização da Zona Industrial de Reguengos 

de Monsaraz”, em fase de Projecto de Execução, emito Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) favorável condicionada:  

a. À apresentação para aprovação pela Autoridade de AIA, de um Plano de Integração 

Paisagística (PIP) da Zona Industrial (ZI) de Reguengos de Monsaraz, cujo conteúdo 

deve contemplar o estabelecido no Plano de Pormenor da Zona Industrial de 

Reguengos de Monsaraz (1.ª Fase), assim como no futuro Plano de Pormenor para a 

restante área de intervenção da ZI e o constante na presente DIA; 

b. Ao respeito pela área non aedificandi associada à Estrada Nacional 256; 

c. Ao cumprimento do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, 

ou seja, proceder à gestão de combustível (através da criação e manutenção da 

descontinuidade horizontal e vertical da carga combustível, pela modificação ou da 

remoção parcial ou total da biomassa vegetal, por corte ou remoção), numa faixa de 50 

m à volta das edificações. Ao longo dos caminhos deverá ser dado cumprimento ao 

disposto na alínea a), n.º 1, do artigo 15.º do referido diploma, pelo que é obrigatória a 

gestão do combustível numa faixa lateral de terreno confinante, numa largura não 

inferior a 10 m. 

d. Ao cumprimento integral das medidas de minimização, dos planos de monitorização e 

dos elementos a entregar à Autoridade de AIA antes da emissão do alvará de 

loteamento, discriminados no anexo à presente DIA. 

2. Os relatórios de Monitorização deverão dar cumprimento à legislação em vigor, 

nomeadamente à Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 
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3. Nos termos do n.º 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 

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

 
 
14 de Fevereiro de 2008, 

 
 

O Secretário de Estado do Ambiente1 

 

 

 

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: Elementos a entregar à Autoridade de AIA, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização 

                                                           
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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Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução 

“Localização da Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz” 
 
 

I – ELEMENTOS A ENTREGAR À AUTORIDADE DE AIA  
 

Antes da emissão do Alvará de Licenciamento 

1. Planta actualizada dos lotes e implantação das respectivas construções já existentes. 

2. Resultados dos ensaios acústicos e o respectivo plano de monitorização  

3. Indicação das medidas de prevenção e de 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 11.º e alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º, 

do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro. 

4. O Plano de Integração Paisagística (PIP) a aprovar pela Autoridade de AIA deve incluir 

(além das peças desenhadas, memória descritiva e justificativa, Caderno Técnico de 

Encargos – Condições Técnicas Especiais, medições, mapa de quantidades e 

orçamentos dos trabalhos a executar) um cronograma com o faseamento de obra e a 

calendarização das operações de manutenção/conservação a realizar durante o 

período de garantia, devendo ainda ter em conta o seguinte: 

a) Seguir o faseamento da obra geral, relativamente às obras de Integração 

Paisagística, devendo estabelecer-se as seguintes orientações para a execução 

das acções de requalificação paisagística:  

 Integrar, paisagisticamente, as áreas afectas aos estaleiros da obra, assim 

que se inicie o processo de desmantelamento. 

 Recuperar, paisagisticamente, os caminhos após a sua utilização, de forma 

a prevenir os fenómenos erosivos. 

b) Integrar as medidas constantes da presente DIA, sempre que tal se aplique. 
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c) Integrar o definido no Plano de Pormenor da Zona Industrial para a “Estrutura 

Verde”. 

 

Fase de desactivação 

Assim que houver intenção de desactivar o projecto ou alguma das suas componentes, 

deve ser apresentado à Autoridade de AIA para aprovação um plano de desactivação 

pormenorizado. Este plano deverá contemplar, no mínimo: 

a) A solução final de requalificação da área de implantação do projecto, a qual deve ser 

compatível com os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em 

vigor. 

b) As acções de desmantelamento e de obra a terem lugar. 

c) O destino a dar a todos os elementos retirados. 

d) Um plano de recuperação final de todas as áreas afectadas. 

e) Um Plano de Gestão de Resíduos. 

 
II - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
 

Vegetação 

1. Proteger toda a vegetação arbustiva e arbórea existente na área do projecto.  

 
 

Arqueologia 

2. Dar conhecimento imediato ao Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico (IGESPAR), caso sejam detectados vestígios arqueológicos, de forma a 

serem tomadas as medidas de salvaguarda consideradas convenientes. 

 
Sócio-Economia 

3. Manter as condições de circulação rodoviária na zona envolvente ao projecto. 
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4. Restabelecer todas as estradas e os caminhos que forem interceptados, devolvendo-

lhes as características iniciais.  

 
Paisagem 

5. Realizar, regularmente, nas áreas envolventes da ZI, a limpeza da vegetação do sub-

coberto, por forma a reduzir o risco de incêndio. 

6. Proceder à manutenção periódica dos espaços afectos ao loteamento, no que diz 

respeito às suas infraestruturas e aos espaços verdes criados, de forma a garantir a 

permanência de uma situação paisagística de elevada qualidade. 

 

Recursos Hídricos 

7. Manter em bom estado de funcionamento a rede de rega e os equipamentos de modo 

a minimizar perdas no sistema. 

 
Solos  

8. Delimitar os locais destinados aos depósitos temporários dos solos de cobertura, por 

forma a garantir a sua preservação e posterior utilização no decurso de implementação 

do projecto de Integração Paisagística. 

 
Ambiente Sonoro 

9. Os equipamentos utilizados nas acções de manutenção, nomeadamente máquinas de 

corte de relva e manutenção da vegetação, devem obedecer ao Regulamento Geral do 

Ruído. 

10. Utilizar os equipamentos menos ruidosos (DL 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 em local visível da data e hora prevista para a realização dos trabalhos 

mais ruidosos. De modo a prevenir um “acréscimos sucessivo” de níveis sonoros, 

relativamente ao valor determinado na situação de referência do EIA, efectuar uma 

distribuição adequada dos lotes de terreno, de modo a que as indústrias de carácter 

mais ruidoso se localizem em zonas afastadas dos limites da área industrial.  
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III - PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 
Recursos Hídricos 

O objectivo será aferir as concentrações de substâncias poluentes nas águas residuais, 

antes de serem encaminhadas para o colector municipal. 

 
Parâmetros a 
Monitorizar Óleos e gorduras, Metais pesados, Hidrocarbonetos 

Métodos Analíticos 

Recolha de amostras que deverão ser analisadas num laboratório acreditado 
para o efeito. A determinação e interpretação deverão ser compatíveis com o 
definido no DL n.º 236/98, de 1 de Agosto (para os parâmetros não definidos 
no anexo XXII, definir pelo operador)  

Pontos de 
Amostragem Caixa de visita antes da incorporação na rede municipal colectora 

Periodicidade Semestral 
 
 

Ambiente Sonoro 

O Plano de Monitorização deverá ter uma periodicidade não superior a 2 anos, justificando-

se avaliações suplementares, no locais receptores sensíveis que previsivelmente possam 

sentir maior incómodo, sempre que se verifique a instalação de nova fonte, alteração de 

localização ou modificação dos horários e/ou regimes de funcionamento de fontes sonoras 

já existentes. Os ensaios acústicos a efectuar para elaboração dos Planos de Monitorização 

deverão seguir as recomendações e as metodologias de medição descritas nas Normas 

Portuguesas aplicáveis, bem como noutros documentos aceites pela Agência Portuguesa 

do Ambiente relativos à avaliação dos níveis de ruído, em particular a Circular Clientes n.º 

2/2007 do Instituto Português de Acreditação. 
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