
 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 
 

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

PROJECTO “LOTEAMENTO DA ZONA 2 DA ZONA INDUSTRIAL E 
LOGÍSTICA DE SINES (ZILS)” 

 
(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 de “Loteamento da Zona 2 da Zona Industrial e 

Logística de Sines (ZILS)”, em fase de Projecto de Execução, emito Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada a: 

a) Obtenção do parecer junto da Direcção Geral de Energia e Geologia, relativo às 

linhas de Alta, Média e Baixa Tensão que interceptam a área do projecto; 

b) Cumprimento do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho – medidas e acções a 

desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra 

Incêndios – nomeadamente no que respeita à defesa de pessoas e bens e da 

defesa da floresta contra incêndios; 

c) Cumprimento das medidas previstas na Portaria n.º 103/2006, de 6 de Fevereiro, 

com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 815/2006, de 16 de Agosto – 

medidas extraordinárias de protecção fitossanitária indispensáveis para o combate 

do Nemátodo da Madeira do Pinheiro, atendendo a que o projecto se desenvolve 

no concelho de Sines, o qual está inserido na Zona de Restrição do Nemátodo da 

Madeira do Pinheiro;  

d) Obtenção de autorização prévia junto da Direcção-Geral dos Recursos Florestais, 

no caso de abate/corte de qualquer pinheiro, dentro da Zona de Restrição referida;  

e) Cumprimento do Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de Maio, no caso de vir a ser 

efectuado o corte prematuro de exemplares de Eucalipto numa área superior a 1 

ha (autorização a conceder pela Direcção-Geral de Recursos Florestais, através 

do serviço regional respectivo – Circunscrição Florestal do Sul) e do Decreto-Lei 

n.º 174/88, de 17 de Maio, que estabelece a obrigatoriedade de manifestar o corte 

ou arranque de árvores; 

II. De forma a que seja possível à Autoridade de AIA (CCDR-Alentejo) desempenhar as suas 

competências de Pós-Avaliação do Projecto, deverá ser dado conhecimento àquela 
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entidade da data de início da fase de instalação do Projecto, assim como das restantes 

fases do mesmo. 

III. Os relatórios de monitorização deverão dar cumprimento à legislação em vigor, 

nomeadamente à Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 

IV. 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. 

 

 

8 de Janeiro 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 apresentar à Autoridade de AIA, para aprovação, antes do início das obras, Medidas de 

Minimização e 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 

“LOTEAMENTO DA ZONA 2 DA ZONA INDUSTRIAL E LOGÍSTICA DE 
SINES (ZILS)” 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR À AUTORIDADE DE AIA, PARA 
APROVAÇÃO, ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS 

- Plano de Integração e Recuperação Paisagística das áreas afectas aos estaleiros e 

respectivas áreas afectadas pelas obras e áreas de enquadramento dos lotes. 

- Plano de gestão de resíduos e efluentes do loteamento da Zona 2 da ZILS. 

- Caracterização acústica e indicação dos locais de ocupação sensível ao ruído existente 

na proximidade da área de intervenção 2F3 e reavaliação dos níveis sonoros 

característicos da situação de referência com recurso a sonómetro de classe 1, de 

modo a permitir a correcção do ruído avaliado em função das características tonais 

e/ou impulsivas que compõem esse ruído. 

 

I - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
 

FASE DE PREPARAÇÃO 

1. Divulgar nos meios considerados adequados o programa de execução da obra às 

populações interessadas, na área envolvente do projecto. A informação disponibilizada 

deve incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, 

respectiva calendarização e eventuais afectações nas acessibilidades. 

2. Colocação de painéis informativos sobre o tipo de obra a realizar e respectivo 

faseamento, indicando a duração, a data prevista para a conclusão, custos e 

financiamento da obra. 

3. Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 

encarregados envolvidos na obra, relativas às normas e cuidados a ter no decorrer dos 

trabalhos, às acções susceptíveis de causarem impactes ambientais e as medidas de 

minimização a implementar. 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 3



 
 
 
 

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

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 
 

 
4. Afectar à execução da obra, sempre que possível, pessoal residente na zona de 

influência do mesmo (nas freguesias e concelhos envolventes). 

5. Assegurar que a calendarização da execução da obra atenda aos seguintes aspectos: 

i. à redução dos níveis de perturbação das espécies existentes na área, nos 

períodos mais críticos, designadamente a época de reprodução, que decorre 

genericamente entre o início de Abril e o fim de Junho.  

ii. que as operações relativas aos trabalhos de limpeza, remoção de vegetação e 

movimentação de terras, sejam realizadas no mais curto espaço de tempo e, de 

preferência no período de época seca (Abril a Setembro – períodos de menor 

pluviosidade), evitando que a acentuada compactação dos solos e o aumento da 

escorrência superficial. 

6. Limitar as acções de remoção de vegetação; de preferência a determinados períodos do 

ano (Outono e Inverno), o que permite defender a vegetação da época de floração e de 

produção de semente. 

7. Implementar um Plano de Integração e Recuperação Paisagística (PIRP) das obras, de 

forma a garantir o enquadramento paisagístico adequado e a atenuação das afectações 

associadas à presença dos diferentes elementos da obra e, ainda, a recuperação de 

áreas afectas às acções associadas à fase de construção, assim como outras áreas que 

sejam identificadas no âmbito do EIA.  

8. Avisar as populações potencialmente mais afectadas dos eventuais eventos de 

intensificação dos trabalhos. 

9. Em situações em que estejam previstos desmontes recorrendo a cargas explosivas, 

estas actividades deverão ter lugar em horário de menor sensibilidade dos receptores 

expostos, tornando-se indispensável que, com antecedência, as populações afectadas 

sejam informadas da data e local da ocorrência. 

 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

10. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA) da Obra, onde conste o planeamento da 

execução de todos os elementos da obra e onde sejam discriminadas as medidas de 
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minimização a implementar aquando da sua realização. Este PGA deverá incluir um 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Obra.  

11. O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da 

construção da empreitada ou ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução 

da obra, desde que previamente sujeito à aprovação do Dono da Obra. As cláusulas 

técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o Dono da Obra a 

executar em medidas de minimização identificadas. 

12. As seguintes medidas devem ser incluídas no PGA, sempre que necessário e sem 

prejuízo de outras que se venham a verificar necessárias. 

 

Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais 

13. Proceder à gestão e à manutenção adequada dos estaleiros e do respectivo parque de 

máquinas de toda a zona afecta à obra, em conformidade com o regulamento municipal 

existente para este tipo de infra-estrutura temporária, compatibilizando com uma 

selecção cuidadosa das áreas de estaleiro de empréstimo e de depósito, de acordo com 

o indicado nas medidas que se enumeram nos pontos seguintes. 

i. Instalar os estaleiros o mais próximo possível das áreas de trabalho, aproveitando 

preferencialmente locais já utilizados em intervenções anteriores, devendo a sua 

área ser reduzida ao mínimo possível, seleccionando as áreas estritamente 

indispensáveis para a sua correcta implementação; 

ii. Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente ao estaleiro de obra, seja 

para armazenamento de materiais, parqueamento de maquinaria ou acessos ao 

estaleiro; 

iii. Instalar os estaleiros em áreas onde as formações florísticas existentes sejam 

ruderais, não apresentando qualquer valor conservacionista, ou mesmo sobre 

clareiras provenientes de maus usos antecedentes; 

iv. O eventual excesso de terras resultante da construção dos estaleiros deve ser 

colocado em depósitos localizados em zonas planas, próximas do estaleiro, por 

forma a se poder utilizar as mesmas terras na recuperação das área afectada. O 

declive dos taludes dos depósitos não deve exceder 2 H / 1 V; 
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v. As áreas de estaleiro devem ser vedadas com barreiras de protecção, devendo ser 

colocadas placas avisadoras que incluam as regras de segurança a observar, 

assim como a calendarização das obras; 

vi. Nas plataformas de implantação dos estaleiros, deve ser executada uma rede de 

drenagem periférica, constituída por valas de drenagem, que deverão ser 

revestidas se o declive das valas exceder 2%. A descarga da rede de drenagem 

periférica deve ser feita para a linha de água mais próxima, havendo o cuidado de 

construir caixas de retenção de sólidos para evitar o seu transporte para o curso de 

água; 

vii. O armazenamento de combustíveis usados nos equipamentos e nas viaturas em 

uso na obra deve ser realizado em depósitos estanques; 

viii. O estacionamento de máquinas e viaturas deve ser efectuado em local 

pavimentado e com drenagem eficaz; 

ix. O armazenamento de combustíveis e/ou óleos, bem como a manutenção e a 

reparação de veículos, deve ser efectuado numa área técnica devidamente infra-

estruturada para o efeito, com contenção secundária; 

x. Deve ser implementado um sistema adequado de drenagem e recolha/tratamento 

das águas residuais produzidas nos estaleiros; 

xi. As instalações sanitárias dos estaleiros devem possuir sistemas de 

armazenamento estanques, devendo ser efectuado o tratamento das águas 

residuais das instalações semi-permanentes dos estaleiros e das estruturas 

associadas de apoio às obras de construção.  

 

Remoção de Vegetação, Limpeza e Decapagem dos Solos 

14. Limitar às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra a remoção da 

vegetação, a destruição do coberto vegetal, a limpeza e a decapagem dos solos. 

15. Proceder à decapagem da terra viva, antes dos trabalhos de movimentação de terras, e 

ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afectadas pela 

obra e nos trabalhos de implementação do PIRP. 
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16. Por forma a evitar a degradação dos solos e da água, os resíduos vegetais devem ser 

removidos e devidamente encaminhados para destino final adequado, privilegiando-se a 

sua reutilização. O seu armazenamento temporário deve ser efectuado em local afastado 

de cursos de água. 

17. Identificar claramente (utilizando marcas visíveis, por exemplo, com fita colorida) as 

áreas onde se pretende proceder à remoção do coberto vegetal, permitindo a verificação 

imediata da área de intervenção. Os exemplares arbóreos não podem ser cortados ou 

danificados para além dos limites marcados e o equipamento não poderá ser operado 

para além daqueles limites sem autorização expressa. 

18. Efectuar o acompanhamento arqueológico das acções de remoção da vegetação e 

proceder à prospecção arqueológica das áreas cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, 

aquando da caracterização da situação de referência. 

 

Escavações e Movimentação de terras 

19. Proceder ao acompanhamento arqueológico integral das obras de implementação do 

projecto por uma equipa de arqueologia, nas fases que impliquem movimentos de terra, 

tais como desmatações/desarborizações, escavações, terraplanagens, depósitos e 

empréstimos de terras, construção de estaleiros e de caminhos de acesso às frentes de 

obra. 

20. Proceder à prospecção sistemática nas áreas de estaleiro, áreas de empréstimo e 

depósito de terras ou noutras acções relacionadas com infra-estruturas da obra, uma vez 

que nesta fase de estudo as mesmas não são definidas. 

21. Para uma efectiva salvaguarda do património arqueológico, o número de elementos que 

compõem a equipa de arqueologia deverá ser proporcional ao número de frentes de obra 

a laborar em simultâneo. 

22. Caso se verifique a exposição do nível freático à superfície durante a fase de construção, 

assegurar que todas as acções que traduzam risco de poluição são eliminadas ou 

restringidas. De forma a impedir que sejam lançadas substâncias poluentes à água, a 

área deverá ser vedada e restringido o acesso directo ao local. 

23. Evitar a criação de barreiras ao livre escoamento superficial para as linhas de água.  
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24. Iniciar os trabalhos de terraplenagens e escavações imediatamente logo que a camada 

superficial dos solos (terra viva) tenha sido retirada e devidamente armazenada em 

pargas. Evitar a repetição de acções sobre a mesma área. 

25. Planear os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras, 

de forma a minimizar a exposição dos terrenos nos períodos de maior pluviosidade e a 

diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido. 

26. Interromper a execução de escavações e aterros em períodos de elevada pluviosidade e 

tomar as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o seu 

deslizamento. 

27. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material 

de aterro, de modo a minimizar o volume de terras a transportar para fora da área de 

intervenção. 

28. Armazenar os produtos de escavação sem aproveitamento, ou em excesso, em locais 

com características adequadas para depósito. 

29. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de 

contaminação, retirar imediatamente e acondicionar em recipientes fechados ou 

armazenados em locais devidamente impermeabilizados e cobertos que evitem a 

contaminação das águas subterrâneas, por infiltração ou escorrência das águas pluviais, 

até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado. 

30. Durante o armazenamento temporário dos solos até à sua reutilização nos trabalhos de 

integração e recuperação paisagística, deve efectuar-se a sua protecção com coberturas 

impermeáveis. As pilhas de solos devem ter uma altura e uma inclinação de taludes que 

garanta a sua estabilidade, assim como um adequado sistema de drenagem. 

31. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção dessas zonas de 

depósito deve excluir as seguintes áreas: 

i. Linhas de água, leitos e margens de massas de água e zonas ameaçadas por 

cheias; 

ii. Zonas de infiltração elevada; 

iii. Perímetros de protecção de captações; 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 8



 
 
 
 

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

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 
 

 
iv. Áreas contíguas de edificações de habitação, instalações de prestação de 

cuidados de saúde e escolas, para evitar problemas de ruído e qualidade do ar que 

afectem a qualidade de vida das populações; 

v. Terrenos incluídos na RAN ou na REN ou em áreas classificadas para a 

conservação da natureza; 

vi. Outros terrenos onde as operações de depósito de terras sobrantes possam 

afectar espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros 

e/ou azinheiras; 

vii. Terrenos actualmente afectos à exploração agrícola; 

viii. Ocorrências patrimoniais e património classificado; 

ix. E outras áreas que possuam alguma restrição de utilidade pública ou servidão 

administrativa. 

32. Utilizar o excesso de terras em outras operações que venham a decorrer no interior da 

ZILS, onde se verifique um défice de terras para aterros. 

33. Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para a 

construção do projecto, ter em consideração os seguintes aspectos para a selecção dos 

locais de empréstimo: 

i. As terras de empréstimo deverão ser provenientes de locais próximos do local de 

aplicação, para minimizar o transporte; 

ii. As terras de empréstimo não deverão ser provenientes de terrenos que sejam 

abrangidas por Restrições de Utilidade Pública e Servidões Administrativas 

relativas a cada um dos municípios, de acordo com o respectivo PDM, tal como se 

encontram disponíveis na página da DGOTDU (www.dgotdu.pt); 

iii. Os terrenos não deverão estar localizados em zonas classificadas e/ou em vias de 

classificação do ponto de vista patrimonial. 

 

Construção e Reabilitação de Acessos 
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34. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja 

necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos 

existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na 

ocupação do solo fora das zonas que, posteriormente, ficarão ocupadas pelo acesso 

35. Assinalar os trilhos com bandeirolas ou fitas coloridas, proibindo a circulação fora dessas 

áreas. 

36. As acções de beneficiação dos acessos existentes só devem incluir o alargamento nos 

casos estritamente necessários. 

37. Recuperar os caminhos afectados pela passagem de maquinaria e veículos e de áreas 

afectas às construções provisórias e parques de materiais, através da descompactação 

dos solos. 

38. Efectuar a reparação de vias afectadas pelo Projecto, logo após a fase de construção e 

com a maior brevidade possível. 

39. Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na 

via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na 

actividade das populações. 

40. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não fiquem 

obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da 

população local. Deve ser assegurada a criação de acessos alternativos, sempre que os 

actuais acessos forem interrompidos pela obra, garantindo, no mínimo, os actuais níveis 

de acessibilidade. 

41. Sempre que se preveja efectuar desvios de tráfego, deverão ser previamente submetidos 

os respectivos planos de alteração à entidade competente, para autorização. 

42. Colocar as placas informativas em todas as vias de acesso à zona de obra, bem como 

em outras vias que permitam optar por alternativas de circulação. 

43. Se necessário, criar percursos alternativos que permitam o desvio de tráfego das áreas 

em construção. Estes percursos deverão ser devidamente sinalizados e divulgados entre 

a população, bem como mantidos em boas condições de circulação (pavimentação). 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 10



 
 
 
 

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

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 
 

 
44. No final da obra, repor as vias utilizadas para o acesso à mesma e, caso tenha ocorrido a 

degradação do respectivo pavimento, em condições idênticas às iniciais. 

45. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a 

acumulação e a ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da 

circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

 

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

46. Seleccionar os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos 

e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a 

levar para destino adequado, evitando ou reduzindo as passagens no interior dos 

aglomerados populacionais e junto a receptores sensíveis (como, por exemplo, 

instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas). 

47. Adoptar velocidades moderadas na travessia de zonas habitadas, de forma a minimizar a 

emissão de poeiras. 

48. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em 

veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

49. Seleccionar os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído 

possível. 

50. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem 

homologação acústica, nos termos da legislação aplicável, e que se encontrem em bom 

estado de conservação/manutenção. 

51. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à 

obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a 

minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação de solos e águas, bem 

como dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

52. Garantir que as operações mais ruidosas, que se efectuem na proximidade de 

habitações, se restrinjam ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação 

em vigor. 
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53. Pavimentar os locais de estacionamento das máquinas e viaturas, associando um 

sistema de drenagem de águas pluviais. 

54. Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a 

evitar o levantamento de poeiras através da circulação de veículos e maquinaria. 

55. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos 

e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, 

onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

56. Evitar o arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos na saída de veículos 

das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública. Sempre que possível, 

deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e/ou outros procedimentos 

adequados a cada caso. 

57. Adoptar soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de 

sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os 

equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites 

estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro). 

58. Relativamente aos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento 

não deve exceder em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, em acordo com o n.º 

1 do Artigo 22º do Regulamento Geral de Ruído, e devem ser evitadas, a todo o custo, 

situações de aceleração/desaceleração excessivas assim como buzinadelas 

desnecessárias, sobretudo quando os veículos se encontrem próximos de receptores 

sensíveis. 

 

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

59. Implementar um Plano de Gestão de Resíduos e Efluentes, considerando todos os 

resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e 

classificação, em conformidade com a LER, a definição de responsabilidades de gestão e 

a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos. 
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60. Acondicionar devidamente os resíduos produzidos (sólidos e líquidos) e equacionar os 

respectivos destinos finais de um modo técnico e ambientalmente correcto. Os destinos 

devem encontrar-se devidamente autorizados no âmbito da legislação em vigor. 

61. Armazenar em locais devidamente impermeabilizados e cobertos os resíduos resultantes 

da obra, antes do seu encaminhamento para destino final, de acordo com a sua tipologia 

e em conformidade com a legislação em vigor em matéria de gestão de resíduos. Não é 

admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, fora destes locais. 

62. São proibidas queimas a céu aberto de qualquer tipo de material residual da obra. 

63. Depositar os resíduos sólidos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos 

sólidos urbanos em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser 

promovida a separação das fracções recicláveis. 

64. Em especial nos casos de remodelação das obras (ampliação ou modificação), triar e 

separar os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos industriais 

banais (RIB) nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente, valorizá-los. 

65. Utilizar os resíduos de escavação, se as suas características o permitirem, na 

regularização de terrenos que, por motivos de outras obras, necessitem de terras de 

empréstimo. 

66. Armazenar os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas, usados resultantes da mudança 

e de recolha em recipientes adequados e estanques, a instalar em estaleiro apropriado, 

para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente para reciclagem. 

67. Recolher selectivamente os resíduos eventualmente recicláveis, como plásticos, papel e 

cartão e resíduos metálicos, e encaminhá-los para operadores autorizados para o efeito, 

bem como os resíduos equivalentes a sólidos urbanos. 

68. Ligar os efluentes domésticos provenientes do estaleiro ao sistema de drenagem 

municipal ou, alternativamente, recolhê-los em tanques ou fossas estanques e, 

posteriormente, encaminhá-los para tratamento. 

69. Drenar para uma bacia de retenção a zona de armazenamento de produtos e o parque 

de estacionamento de viaturas, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, 

de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos e combustíveis contaminem solos 
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e recursos hídricos. Esta bacia de retenção deve possuir um separador de 

hidrocarbonetos. 

70. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder à recolha 

imediata do solo contaminado, com produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

 

CONCLUSÃO DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

71. Após a conclusão dos trabalhos, proceder à desactivação total da área afecta à obra, 

com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, infra-

estruturas, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, áreas de depósito de resíduos e 

produtos, entre outros. Proceder à limpeza destes locais e proceder à implementação do 

PIRP para estas áreas. 

72. Efectuar a recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, 

assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido 

afectados ou destruídos, de acordo com o constante no PIRP aprovado. 

73. Assegurar a reposição e/ou a substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos 

e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afectadas no 

decurso da obra. 

74. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 

possam ter sido afectados pelas obras de construção. 

75. Após a conclusão das obras, e quando houver certeza de que esses locais não virão a 

ser novamente intervencionados, proceder ao restabelecimento e à recuperação 

paisagística da área envolvente degradada – através da implementação do PIRP. 

76. Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, de acordo com 

o PIRP, caso se constate a necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior 

da área de intervenção. 

77. Após o término da fase de construção, proceder à escarificação dos terrenos nas zonas 

mais compactadas pelas obras, de forma a permitir o restabelecimento das condições 

naturais de infiltração e de armazenamento dos níveis aquíferos locais. 
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FASE DE EXPLORAÇÃO 

78. Proceder a uma correcta gestão dos resíduos produzidos, no que respeita ao seu 

armazenamento e destino final, com base num Plano de Gestão de Resíduos e 

Efluentes, assegurando que serão tratados, valorizados ou eliminados em instalações 

devidamente licenciadas/autorizadas para o efeito. 

79. Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, em local 

coberto e devidamente impermeabilizado, devendo ser prevista a contenção/retenção de 

eventuais escorrências/derrames. 

80. Garantir que o equipamento de manutenção utilizado durante a exploração da obra 

cumpre as normas legais de funcionamento no que respeita às emissões sonoras, 

procedendo à sua manutenção periódica. 

81. Manter limpas e devidamente protegidas as valas ou condutas de drenagem de águas 

pluviais, de modo a evitarem-se eventuais contaminações antrópicas. 

82. Proceder à manutenção dos espaços verdes e de enquadramento visual e paisagístico 

do Loteamento, de acordo com o estabelecido no PIRP. 

 

FASE DE DESACTIVAÇÃO 

83. 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: 

i. 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; 

ii. As acções de desmantelamento e de obra a terem lugar; 

iii. O destino a dar a todos os elementos retirados; 

iv. Um plano de recuperação final de todas as áreas afectadas. 
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II - MONITORIZAÇÃO 

RECURSOS HÍDRICOS 

Considerações gerais 

Na fase de construção e também na fase de exploração, dada a natureza do projecto e a 

própria circulação e estacionamento de veículos, existe a possibilidade de ocorrência de 

derrames de hidrocarbonetos para as linhas de água, apesar das medidas cautelares que 

deverão ser implantadas nestas fases não façam pressupor problemas relevantes.  

O objectivo geral do programa de monitorização será, pois, a salvaguarda da qualidade da 

água da rede hidrográfica característica da área do projecto e na zona de influência do 

projecto, sendo os objectivos específicos do programa: 

 avaliar a potencial afectação na qualidade da água resultante da exploração do 

loteamento industrial; 

 avaliar a eficácia das medidas de minimização propostas. 

O plano de monitorização aplica-se tanto à fase de construção como à fase de exploração, 

sendo ainda necessário estabelecer um quadro de referência, procedendo a uma campanha de 

amostragem prévia antes do início das obras (fase de pré-construção). Posteriormente, o 

programa de monitorização continuará a ser implementado na fase de exploração, uma vez 

que é nesta fase que se desenvolvem as actividades potencialmente geradoras dos impactes 

mais significativos sobre os recursos hídricos. Iniciar-se-á este programa de monitorização na 

fase de construção, com a finalidade de analisar a evolução da qualidade de água ao longo do 

tempo.  

Atendendo ao tipo e à magnitude dos impactes que poderão ocorrer sobre as águas 

superficiais, é fundamental avaliar como, e de que forma, a exploração do projecto afectará a 

evolução dos principais parâmetros de qualidade. 

Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros fundamentais a analisar deverão assegurar o cumprimento dos objectivos 

estabelecidos e da legislação em vigor nesta matéria, nomeadamente do Decreto-Lei 

n.º236/98, de 1 de Agosto. 
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Para tal, dever-se-á proceder à realização de uma campanha de monitorização da qualidade 

da água que compreenda os parâmetros susceptíveis de apresentar valores mais críticos, tais 

como: 

 Hidrocarbonetos totais; 

 Óleos e Gorduras; 

 Metais pesados (Crómio e Cádmio); 

 Detergentes aniónicos tensioactivos; 

 Carência Química de Oxigénio (CQO); 

 Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5). 

Estes parâmetros devem manter-se constantes para as várias fases de amostragem 

(préconstrução, construção e exploração). Porém, na campanha inicial (pré-construção) e na 

fase de construção, devem determinar-se também os Sólidos Suspensos Totais (SST). 

Locais e frequência da amostragem 

O número de estações e a periodicidade das campanhas de amostragem devem ser flexíveis 

aos resultados que forem sendo obtidos. A recolha de amostras deverá ser efectuada ao longo 

da linha de água afluente à ribeira dos Moinhos. Deverá proceder-se à recolha de, pelo menos, 

três amostras ao longo da linha de drenagem de água que atravessa a área de intervenção. 

Os pontos de amostragem localizam-se nas áreas consideradas importantes para o estudo da 

qualidade da água e para a determinação da dispersão de poluentes fora da zona de 

implantação do projecto. 

A amostragem deverá coincidir todos os anos sensivelmente com a mesma época do ano 

anterior, de forma a que se possam efectuar correlações relativas ao mesmo período de 

amostragem. 

Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários 

As técnicas, métodos e equipamentos de recolha e análise devem assegurar o cumprimento 

das normas técnicas definidas da legislação em vigor nestes domínios (nomeadamente no 

Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de Agosto) e a validade dos resultados obtidos. Na ausência de 
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especificações na legislação vigente nesta matéria, podem ser utilizados processos 

alternativos, desde que sejam respeitadas as normas de boa prática e se utilizem métodos 

standard reconhecidos por normas específicas nacionais e/ou internacionais. 

As recolhas de amostras de água nos diferentes locais devem ser realizadas no mesmo dia. 

Durante as campanhas, deverão ser descritas as condições hidrológicas e meteorológicas 

verificadas e, identificadas e caracterizadas as fontes de poluição existentes, entre outras 

informações relevantes para um correcto enquadramento e posterior interpretação dos 

resultados. 

As análises devem ser efectuadas por um laboratório acreditado pelo Sistema Português de 

Qualidade para a realização dos ensaios requeridos. 

Tratamento de dados e discussão dos resultados 

Os resultados obtidos deverão ser analisados à luz da legislação em vigor na matéria, mais 

concretamente o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, no caso específico da qualidade da 

água, tendo em consideração os usos actuais ou previstos dos recursos amostrados. 

Poderá, também, ser efectuada uma comparação com normas internacionais ou casos de 

estudo semelhantes, bem como com dados históricos eventualmente existentes para a área de 

intervenção e zona envolvente. Poderá, também, ser efectuada uma comparação com a grelha 

de Classificação dos Cursos de Água Superficiais de Acordo com as suas Características de 

Qualidade para Usos Múltiplos, utilizada pelo Instituto da Água, normas internacionais ou casos 

de estudo semelhantes. 

Deverá ser executada uma análise estatística dos resultados obtidos e discutida a sua variação 

temporal e espacial, procurando estabelecer relações causa-efeito com as actividades 

desenvolvidas na fase de exploração do parque industrial e tecnológico, nomeadamente. 

Deverá, igualmente, ser abordada a relação entre os diferentes parâmetros analisados. 

A partir dos resultados das análises físico-químicas, deverá proceder-se à respectiva análise e 

interpretação, ou seja, ao tratamento dos dados obtidos. Assim, com base na informação 

existente deverá ser elaborada uma base de dados que integre as indicações de campo, as 

observações que tenham sido registadas durante as campanhas de recolha, bem como os 

resultados obtidos nas análises físico-químicas, de forma a permitir a representação 

cartográfica, a escala adequada, exprimindo a variação e as tendências sazonais registadas 

para os principais parâmetros físico-químicos ao longo dos anos de monitorização. 
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Desta forma, poderá ser avaliada a qualidade da água para o consumo humano, comparando 

os resultados com os valores estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto para o 

VMR e o VMA. Os critérios de avaliação dos dados deverão ser fundamentados no Decreto-Lei 

n.º 236/98. 

Medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência da monitorização 

De acordo com os resultados obtidos, deverão ser tomadas previdências, no sentido de 

adoptar medidas de gestão ambiental que minorem ou anulem situações de contaminação das 

águas. 

Em função dos resultados obtidos, deverá ser possível caracterizar o desempenho ambiental 

do projecto e das medidas ambientais propostas, no domínio da protecção dos recursos 

hídricos e práticas agrícolas. Nos casos em que a monitorização efectuada conclua pela 

necessidade de reforço das medidas deverá agir-se em conformidade. 

Na eventualidade de se obterem resultados que indiciem a ocorrência de impactes negativos 

na qualidade da água superficial como consequência das actividades relacionadas com o 

projecto, devem ser tomadas, durante a construção e/ou exploração, medidas que possibilitem 

o seu controle. Esta decisão deve ser ponderada caso a caso, em função da gravidade dos 

problemas detectados, podendo compreender, entre outras, a adopção das seguintes medidas 

de gestão ambiental: 

 Agir-se no sentido de continuar ou mesmo incrementar o esforço de amostragem, 

eventualmente com alguns ajustes ditados pelo evoluir da situação; 

 Condicionar as actividades construtivas potencialmente responsáveis pela situação 

(Estaleiros, movimentação de terras, etc.); 

 Efectuar um maior controlo sobre efluentes dos estaleiros e/ou reequacionar o método 

de tratamento; 

 Efectuar um maior controlo sobre a gestão de resíduos de obra e dos estaleiros; 

 Condicionar/rever as práticas agrícolas, nomeadamente o tipo de forma de aplicação de 

produtos fertilizantes e/ou fitofármacos e os métodos de rega; 

 Fazer uma maior fiscalização da manipulação de substâncias potencialmente 

contaminantes;  
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 Sensibilizar os utilizadores do parque para boas práticas ambientais na gestão de 

resíduos sólidos e águas residuais. 

Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão 
do programa de monitorização 

Inicialmente, deverá ser efectuado um relatório único correspondente à fase de préconstrução. 

A periodicidade dos relatórios de monitorização na fase de construção deverá ser semestral até 

à conclusão da obra. 

Quanto à periodicidade dos relatórios de monitorização na fase de exploração, deverá ser 

semestral no primeiro ano de monitorização. Nos anos seguintes, o relatório de monitorização 

deverá ter uma frequência anual, durante um período de três anos, que se julga ser o essencial 

para avaliar a qualidade de água da área de intervenção. 
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