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Introdução 

Neste documento apresenta-se o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) do Projecto de Execução relativo à Fase II do Loteamento Industrial 
do Eco Parque do Relvão. 

A entidade competente para o licenciamento é a Câmara Municipal da Chamusca e 
a autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental é a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. 

O proponente do projecto é a Câmara Municipal da Chamusca. 

O EIA foi desenvolvido em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 
Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro que estabelece o 
regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e com a Portaria 
n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

O EIA foi elaborado pelo IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento, entre os 
meses de Março e Novembro de 2010. 

No decurso deste período realizou-se um conjunto de estudos, trabalhos de campo e 
análises laboratoriais com o intuito de proceder à caracterização ambiental da área. 
Entre estes destacam-se as medições dos níveis de ruído e qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas. Destacam-se ainda os estudos de paisagismo, 
levantamentos de campo ao nível da fauna e flora, do património e das 
características hidrológicas das linhas de água potencialmente afectadas. 

Toda a informação recolhida no terreno e complementada com a análise da 
bibliografia temática disponível e dos diversos planos de planeamento em vigor, foi 
devidamente tratada de forma a possibilitar a avaliação dos eventuais efeitos do 
projecto sobre o ambiente local e sobre as populações vizinhas. 

Para além do presente RNT (Volume I), o EIA é constituído por um Relatório Síntese 
(Volume II) e pelos Anexos (Volume III). 

Onde se localiza o projecto? 

A área de implantação do projecto localiza-se na freguesia de Carregueira 
pertencente ao concelho da Chamusca no distrito de Santarém (Figura 1). 

O local de implantação do projecto localiza-se num local situado a cerca de 10 km a 
Nordeste da Chamusca e cerca de 3 km a Noroeste da Vila da Carregueira. 

O projecto não se insere em nenhuma área importante do ponto de vista da 
conservação da natureza e biodiversidade, designadamente área protegida e/ou 
Rede Natura 2000. 
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Figura 1- Enquadramento geográfico do Loteamento Industrial  do Eco-Parque do Relvão – Fase II. 
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Quais são os antecedentes do projecto? 

A localização central do concelho da Chamusca face a todo o território nacional, bem 
como uma grande área disponível e acessos existentes e previstos, contribuíram 
para que a Câmara Municipal da Chamusca (CMC) se disponibilizasse para receber 
um conjunto de equipamentos ambientais. Nesse sentido, a CMC aprovou, em sede 
de Plano Director Municipal, uma área com cerca de 1 400 ha que se designa como 
o Eco – Parque do Relvão, cujo desenvolvimento se fará por fases. 

Após a construção dos dois centros integrados de recuperação, valorização e 
eliminação de resíduos perigosos (CIRVER) no Eco-Parque do Relvão em 2007, 
surgiu um enorme interesse por parte de outras empresas da fileira ambiental e dos 
vários sectores de reciclagem para se instalarem na envolvente dos mesmos.  

Como resposta a esta procura, foi disponibilizada uma área de 7 ha correspondente 
à 1ª Fase do loteamento industrial. Desta fase constam as áreas de circulação e 
aparcamento e infra-estruturas de abastecimento e 2 lotes ocupados com industrias 
e outros três em construção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Delimitação do Eco-Parque e instalações. 

Actualmente, na área prevista para o Eco-Parque existem as seguintes instalações: 
um aterro de resíduos sólidos urbanos (RSU), um aterro de resíduos industriais 
banais (RIB), central de triagem, dois centros integrados de recuperação, valorização 
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e eliminação de resíduos (CIRVER) perigosos e o loteamento industrial 
correspondente à Fase I (Figura 2). 

A Fase II do Eco Parque do Relvão, objecto do presente EIA consiste no loteamento 
de uma área (24,8 ha) confinante com a actual Fase I e com a futura Fase IV.  

No terreno afecto à Fase II, já se encontram infraestruturas de energia eléctrica, 
comunicações e fibra óptica. O loteamento já apresenta lancis e delimitação de lotes 
e acessos provisórios em asfalto e terra batida a alguns lotes. Na Fase II encontram-
se, actualmente, 4 empresas a laborar: tratamento de escória de alumínio (Lote 1); 
reciclagem de baterias (Lote 21); desmantelamento de veículos de fim de vida (Lote 
12) e compostagem de orgânicos/verdes (Lote 14). No Lote 8 , encontra-se uma 
industria de produção de pedras ornamentais em construção. 

Quais os principais objectivos do projecto? 

O Eco-Parque do Relvão, onde se encontra a Fase II, pretende afirmar-se como um 
parque industrial de excelência, tecnologicamente avançado e dotado de um 
conjunto de infra-estruturas, equipamentos e serviços de alta qualidade, 
apresentando a melhor solução a nível de qualidade / preço, constituindo assim uma 
importante vantagem competitiva. 

Neste sentido, a Câmara Municipal da Chamusca considera a implantação dos 
loteamentos industriais (Fases II, III e IV) incluídos no Eco-Parque, estratégica para o 
concelho, os quais apresentam os seguintes objectivos: 

• Incrementar a política de desenvolvimento sustentado do concelho e região, 
aumentando a competitividade, atractividade e imagem ambiental das 
empresas da região; 

• Criar condições locais de fixação económica e humana, criando novos postos 
de trabalho; 

• Apostar na vertente inovação e desenvolvimento (I&D) (emprego qualificado), 
incentivando redes de cooperação entre universidades, instituições de I&D e 
empresas (partilha de conhecimentos); 

• Contribuir para a resolução de problemas ambientais de âmbito regional e 
nacional ao nível dos resíduos: 

• Contribuir para a existência de uma rede de simbiose industrial e reciclagem 
numa perspectiva de acção conjunta e integrada, reduzindo o impacte 
ambiental da actividade humana 

• Diminuir o impacte ambiental através de técnicas inovadoras referentes ao 
conceito “produção mais limpa” - prevenção da poluição, eficiência 
energética, gestão da água, diminuição da procura de recursos; 

• Reduzir a quantidade de resíduos encaminhados para aterro e emissões; 

• Encontrar novas soluções (tecnológicas ou não) para resíduos ainda sem um 
tratamento adequado; 
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• Contribuir para o desenvolvimento de edifícios de construção sustentável, 
através da selecção de materiais e desenho, procurando a durabilidade no 
tempo e maximizar a reutilização de recursos; 

• Contribuir para a implementação da legislação em matéria de ambiente que 
lança as bases para o estabelecimento de um mercado de resíduos e que 
aprova o Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos - PERSU II 
(2007- 2016). 

Quais são as principais características do projecto? 

A Fase II do Loteamento Industrial do Eco Parque do Relvão surge na sequência do 
primeiro loteamento (Fase I), cuja empreitada ficou concluída em 2008. 

A Fase II incide sobre uma área de 24,8 ha sendo criados vinte e dois lotes para 
actividade industrial, limitada ao tipo de indústria 1, 2 e 3 (Figura 3). As áreas variam 
entre 23 990 m²  para o lote 5 e 3 604 m² para o lote 22, pretendendo-se assim 
rentabilizar o espaço disponível. Os Lotes 23 e 24 são de utilização colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Planta síntese do Loteamento do Eco-Parque do Relvão – Fase II. 

No loteamento, a área de implantação das futuras unidades industrias é de 43 200 
m2 com uma área bruta de construção total de 43 200 m2. A cércea máxima será de 
12 m. As áreas de cedência ao domínio público totalizam 61 541 m2 da qual 5 300 
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m2 são para espaços verdes, 47 636 m2 para circulação, estacionamentos e 
passeios e os restantes 4 991 m2 para equipamento de utilização colectiva.  

O abastecimento de água será efectuado através das Águas do Ribatejo. 

Pela diversidade de empresas a instalar e consequentemente, diferentes tipos de 
efluentes resultantes não há lugar à construção de uma rede de colectora. Cada 
unidade deverá ter sistema próprio de recolha e pré tratamento dos efluentes 
gerados, providenciando o destino final adequado aos efluentes líquidos que 
originem. 

Cada unidade industrial, construirá uma fossa estanque com as dimensões 
adequadas, para recolha do efluente doméstico. O efluente doméstico será recolhido 
por cisternas postas à disposição pela Câmara Municipal da Chamusca e 
posteriormente conduzido ao local de tratamento, a ETAR de Carregueira e Pinheiro 
Grande, cuja gestão é das Águas do Ribatejo. 

As águas pluviais oriundas do loteamento serão encaminhadas, através dos 
colectores, para a linha de água mais próxima, a Ribeira do Vale da Carregueirinha. 
(Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4- Local de entrega das águas pluviais. 
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O Acesso ao Loteamento faz-se através da E.M. 1375, existente a Sul, e dois 
arruamentos principais em projecto. 

Faseamento construtivo e preparação do terreno 

No terreno afecto à Fase II, já se encontram instaladas as infraestruturas de energia 
eléctrica, comunicações e fibra óptica. O loteamento já apresenta lancis e delimitação 
de lotes e acessos provisórios em asfalto e terra batida a alguns lotes. A desmatação 
e corte de árvores foi efectuada após a aquisição do terreno em Maio de 2007. Não 
houve lugar a movimentos de terras significativos tendo sido efectuada uma 
regularização ligeira para marcação dos lotes, instalação das 4 indústrias já em 
funcionamento e do lote em construção e acesso provisório ao CIRVER SISAV.  

No Quadro 1 apresentam-se as actividades já realizadas no loteamento da Fase II e 
as respectivas datas de execução. Os estaleiros instalados no âmbito da obra da 
rede de telecomunicações e eléctrica eram de pequena dimensão e para 
armazenagem dos materiais de obra. A gestão dos resíduos sólidos gerados foi da 
responsabilidade do empreiteiro. 

Quadro 1– Actividades já executadas no loteamento da Fase II 

Acção  Datas  

Pavimento provisório    

     Limpeza e desmatação  Junho/07 

     Compactação  Julho/07 

     Betão betuminoso  Maio/08 

Pavimento em terra batida    

    Limpeza e desmatação  Junho/07 

     Compactação  Agosto/07 

Rede de 
telecomunicações  

  

  Estaleiro   

    montagem  Maio/09 

    desmontagem  Nov/09 

  Escavação das valas  Julho/09 

  Instalação de caixas  Julho/09 

Rede eléctrica    

   Estaleiro   

    montagem  Abril/09 

    desmontagem  Nov/09 

  Escavação das valas  Maio/09 

  Instalação de caixas  Julho/09 

Para a instalação das restantes infraestruturas em falta, nomeadamente 
arruamentos, drenagem pluvial e rede de águas, o plano de trabalhos tem um prazo 
de execução de empreitada de 6 meses.  Esta obra terá início com a instalação do 
estaleiro ao que se segue uma desmatação ligeira da vegetação herbácea e 
arbustiva que entretanto cresceu. 

Posteriormente, será dado início às operações de escavação e aterro, necessárias 
para alcançar as cotas de projecto. Atingidas as cotas de projecto com as devidas 
compactações dos aterros haverá lugar à abertura dos arruamentos internos e 
abertura de valas para a infra-estruturação dos lotes (redes de abastecimento e 
drenagem). 
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A construção do loteamento termina com a implementação do projecto de integração 
paisagística e posterior desactivação do estaleiro. 

Movimentação de terras 

A construção do loteamento implica a utilização de maquinaria pesada para proceder 
à movimentação de terras no local, para que as diferentes zonas adquiram as cotas 
de projecto. A movimentação de terras compreende a decapagem do terreno, 
escavação e aterro. Na operação de decapagem, o terreno será decapado numa 
espessura média de 0,2 m. O solo orgânico levantado será depositado em locais 
seleccionados para posterior reutilização. 

Em termos de volumes será necessário proceder à escavação de 1178,90 m3 e 
serão necessários 17 213,44 m3  para aterro.  

De acordo com o Quadro 2, o volume de terras resultantes da escavação será usado 
no aterro verificando-se, no entanto, um défice de 16 034,54 m3. As áreas de 
empréstimo não se encontram ainda definidas ficando a sua escolha à 
responsabilidade do empreiteiro a quem a obra for adjudicada. No entanto, com o 
intuito de minimizar eventuais impactes associados, o EIA propõe um conjunto de 
condicionantes à localização dessas áreas. 
 

Quadro 2- Balanço entre os volumes de solo escavado e utilizado para aterro. 

 Escavação 

m3 

Aterro 

m3 

Balanço 

m3 

Fase II 1 178,90 17 213,44 -16 034,54 

 

Arranjos paisagísticos 

Após o término da obra procede-se à implementação do projecto de integração 
paisagística. 

Serão plantadas árvores (ácer, robinia, catalpa e oliveira) nos arruamentos e as 
zonas envolventes às plantações são limitadas por camadas de seixo e casca de 
pinheiro. 

Para promover a integração do projecto na paisagem envolvente serão utilizadas 
outras espécies arbustivas autóctones ou naturalizadas, como são os casos da 
lavanda, rosmaninho, medronheiro e folhado.  

Foram consideradas alternativas a este projecto? 

O projecto em análise resulta da expansão do Eco-Parque nomeadamente a Fase I. 
O loteamento da Fase II desenvolve-se numa área definida na planta de 
ordenamento do PDM de Chamusca como área industrial proposta. Neste contexto 
não se apresentam alternativas de localização. 

Quais são as principais características da área? 

A área de loteamento situa-se no que se pode chamar a Charneca Ribatejana que 
se caracteriza, no geral, por um relevo suave e ondulante, onde predomina o 
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montado de sobro. É uma paisagem essencialmente florestal, com uma baixa 
densidade de ocupação humana, em povoamentos concentrados. 

Na Figura 5 apresenta-se uma planta de uso do solo que enquadra a área de 
implantação do projecto, verificando-se que grande parte da área adjacente é de uso 
industrial. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Uso do solo na área do projecto. 

Assim, no Eco-Parque, existem diversas instalações já referidas (Figura 2). 
Adjacente ao loteamento da Fase II encontra-se o CIRVER e a Fase I com três 
indústrias em funcionamento. Além destas instalações, encontram-se quatro 
unidades em laboração na Fase II. 

A Norte e a Sul da área do loteamento, a área caracteriza-se por uma ocupação 
florestal à base de eucalipto, vegetação arbustiva e herbácea e áreas de montado 
pouco denso (Figura 5 e 6). 
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Figura 6 - Vista para Sul do Loteamento Fase II - Povoação de eucalipto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Montado de sobro, a Norte do Loteamento Fase II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 8- Vista da parte central do terreno para Noroeste onde se observa algumas das industrias já instaladas na Fase II. 
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A Noroeste encontra-se a Fase I com algumas indústrias em laboração. Na extermidade 
Sudeste e Noroeste da Loteamento da Fase II encontram-se já instaladas indústrias 
conforme se pode ver na Figuras 6 e 7.  

 
Figura 9 - Vista da extremidade Sudeste da Fase II 

Como é afectado o ambiente após a implementação do 

projecto e que medidas serão tomadas para diminuir os 

efeitos negativos? 

Da análise efectuada verificou-se que, com a construção do loteamento, ocorrerão 
uma grande diversidade de efeitos, a maioria dos quais de sinal negativo mas pouco 
importantes. 

Tratando-se da construção de um loteamento, as principais actividades causadoras 
de impactes são aquelas que se prendem com a preparação do terreno 
nomeadamente a desmatação e as movimentações de terras (escavações e aterros) 
necessárias para que os lotes adquiram as cotas previstas em projecto.  

Complementarmente para a realização destes trabalhos é necessária maquinaria 
pesada que circulará na área e à qual estão também associados um conjunto de 
efeitos entre os quais se destacam os efeitos sobre a qualidade do ar ou sobre o 
ambiente sonoro.  

Alguns dos efeitos, de carácter permanente não minimizável, já ocorreram com a 
preparação do terreno para a instalação de industrias e acessos provisórios. 
Referem-se assim as alterações na geomorfologia do terreno, ocupação permanente 
de solos, destruição dos habitats e respectivas comunidades vegetais e alteração da 
paisagem.  

Na área do projecto, não ocorrem valores florísticos e/ou faunísticos de especial 
relevancia conservacionista. Embora com a construção ocorra uma alteração 
permanente das comunidades da fauna e da flora  locais, a afectação sobre os 

valores naturais é pouco importante. 

No local não existem áreas de recursos geológicos relevantes pelo que a geologia  
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não é afectada. 

Relativamente aos solos e uso do solo , embora ocorra a ocupação e alteração 

definitiva destes, considera-se que face à sua aptidão e uso actual, os efeitos, 
embora negativos, são pouco importantes. 

No que respeita aos recursos hídricos, nomeadamente os recursos hídricos 
subterrâneos , a desmatação, movimentação de terras e a impermeabilização 
poderão conjuntamente produzir uma maior escorrência superficial e reduzir a taxa 
de infiltração da água no solo e correspondente recarga de água subterrânea.  

No entanto, atendendo ao facto da área de desmatação ser muito reduzida quando 
comparada com a área total do aquífero e das condições de recarga natural profunda 
na zona de estudo serem limitadas, não se prevê uma afectação relevante da 
recarga natural. 

Quanto aos recursos hídricos superficiais , a Ribeira da Carregueirinha, linha de 
água existente na área de influência da Fase II do Eco Parque, encontra-se poluída. 
As empresas actualmente existentes na Fase II poderão ter contribuído para esta 
situação nomeadamente ao nível das escorrências das águas pluviais dado que a 
infraestrutura de drenagem pluvial ainda não se encontra realizada.  

Com a obra podem ocorrer eventuais acidentes resultantes da movimentação de 
veículos pesados, nomeadamente, a descarga acidental de combustíveis e outros 
compostos nas imediações da linha de água podendo ocorrer alterações da 
qualidade importantes mas temporárias. 

A alteração das condições de drenagem natural das águas pluviais, devido ao 
aumento da área impermeabilizada deverá ser tida em atenção. Esta alteração tem 
efeitos negativos, ainda que pouco importantes, devido ao aumento do caudal 
instantâneo. Com a construção das fases seguintes, nomeadamente a Fase IV que 
drena para a mesma linha de água, é expectável que surjam situações de erosão 
nas margens e que em secções estranguladas aumente a probabilidade de 
situações de inundação.  

Como medida de minimização o EIA apresenta um projecto com a utilização da 
lagoa existente a jusante do Loteamento como bacia de retenção para o 
amortecimento do acréscimo de caudal. 

No que respeita ao património , os dados recolhidos durante a realização do 
trabalho de campo apontam para a inexistência de qualquer valor patrimonial na área 
de intervenção não ocorrendo assim quaisquer efeitos sobre esta componente. De 
qualquer forma, como forma de prevenção, o EIA propõe o devido acompanhamento 
arqueológico das operações relacionadas com a desmatação e movimentação de 
terras. 

Ao nível da paisagem, devido ao relevo e à área florestal envolvente é de destacar a 

falta de pontos com forte visibilidade para a área de intervenção, pelo que os efeitos 
do projecto são pouco importantes. 

Decorrente da fase de funcionamento da Fase II são previsíveis efeitos nas cargas 
ambientais emitidas e no tráfego. Não se prevêm efeitos negativos importantes na 
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qualidade do ar e ruído  dado o cumprimento dos níveis de ruído e das emissões 

atmosféricas pelas indústrias que se irão instalar. Os efluentes domésticos serão 
recolhidos em fossas sépticas e posteriormente encaminhados para ETAR com 
recurso a camião cisterna. De acordo com o Regulamento, cada industria que se 
instalar deverá providenciar o tratamento e destino final adequado ao seu efluente 
líquido. Ao nível do abastecimento de água este será feito através da rede de 
abastecimento do Eco-Parque, estando garantida a capacidade de abastecimento. 

O facto de não existirem receptores sensíveis na proximidade da área de intervenção 
contribui em grande parte para que os efeitos resultantes do projecto em avaliação 
não sejam importantes.  

No entanto, destaca-se o incremento de tráfego  associado à operação que será 
ainda mais relevante com a implantação das fases seguintes. Com a instalação e 
funcionamento da Fase II do Eco-Parque verifica-se um acréscimo de tráfego a 
circular na EN118 e nas EM 573 bem como na Ponte Isidro dos Reis (ponte sobre o 
Rio Tejo). Com a construção do IC3 e o atravessamento proposto para o rio Tejo 
resultante da construção desta via, os problemas existentes na EN118 e Ponte serão 
reduzidos de forma importante . 

Este acréscimo de tráfego, especialmente, a circulação de veículos pesados, poderá 
causar efeitos negativos no ambiente sonoro  junto dos receptores sensíveis se 

localizam próximo dos acessos ao Eco-Parque ( junto à EN118 e à EM1375). No 
entanto, dado que o aumento de tráfego previsto é relativamente baixo, este efeito 
será pouco importante juntos aos receptores sensíveis. 

Ao nível das políticas de ordenamento do território , a área de implantação do 

Loteamento Fase II, ao abrigo do Plano Director Municipal (PDM) da Chamusca, 
encontra-se inserida em área classificada de “áreas industriais ”. Desta forma, 
verifica-se a conformidade do projecto com o PDM em vigor. 

A concretização do projecto, nomeadamente a execução de todas as acções 
construtivas e sobretudo a sua operação terá efeitos positivos importantes na sócio-
economia , nomeadamente, ao nível do emprego e actividades económicas, tanto à 

escala local como regional. A este nível cabe enfatizar a proposta do EIA em que na 
subcontratação directa de empresas, serviços, aquisição de produtos e recrutamento 
de mão-de-obra seja dada prioridade à mão-de-obra e às empresas de base local e 
regional. 

Quais os efeitos do projecto quando conjugados com os 

efeitos de outros projectos previstos para a área de estudo? 

Na área envolvente à área de implantação do projecto existem ou estão previstos um 
conjunto de acções que conjugadas têm potenciais efeitos no ambiente. As acções 
com possíveis efeitos cumulativos são as que resultam da instalação e 
funcionamento dos equipamentos de tratamento de resíduos sólidos já referidos bem 
como da construção e ocupação das restantes fases do Eco-Parque do Relvão. 

Assim, os efeitos conjugados mais importantes de todas as acções previstas e 
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existentes verificam-se na drenagem das águas pluviais, na capacidade dos eixos 
rodoviários e na actividade económica. 

A ocupação do Eco-Parque irá levar ao aumento de área impermeabilizada 
aumentando o volume das águas a escoar, com potencial afectação da rede 
hidrográfica.  

Com as acções futuras, nomeadamente com a instalação da Fase IV que drena para 
a mesma linha de água da Fase II, são previstas alterações ao escoamento da linha 
de água, com efeitos negativos devido ao aumento de caudal instantâneo, sendo 
expectável que provoque situações de erosão nas margens e inundações em 
secções estranguladas. A possibilidade de se virem a verificar situações de stress ao 
nível da drenagem superficial dependerá sobretudo das acções futuras e dos 
locais/bacias para onde estas enviarão as águas pluviais. 

Com a instalação e funcionamento da Fase II do Eco-Parque verifica-se um 
acréscimo de tráfego a circular na EN118 e nas EM 573 bem como na Ponte Isidro 
dos Reis. Actualmente, com os equipamento de gestão de resíduos sólidos em 
funcionamento (aterro RIB e RSU, Cirver’s) já se verificam condicionalismos no 
atravessamento da Ponte Isidro dos Reis. Sendo esta a única alternativa na região 
de atravessamento do rio Tejo irá verificar-se um agravamento nas condições de 
circulação associado ao funcionamento das restantes fases do Eco Parque.  

Contudo, a concretização das acções referidas terá repercussões positivas 
importantes na economia e nos aspectos sociais, nomeadamente, pela dinamização 
da actividade de construção civil e de emprego e posteriormente pela 
disponibilização de espaços adequados para atrair novos investimentos, importantes 
para a dinamização do concelho e da região. 

O que acontecerá à área de intervenção caso o projecto não 

se concretize? 

A evolução da situação existente na área de implantação do Loteamento Industrial 
do Eco-Parque - Fase II e área envolvente dependerá, das pressões e efeitos que as 
dinâmicas sócio-económicas e sócio-territoriais irão exercer sobre este espaço. 

A área de implantação da Fase II encontra-se integrada numa área  proposta para 
equipamentos ambientais cuja dimensão ascende a cerca de 1 400 ha e que se 
designa como o Eco - Parque do Relvão. O desenvolvimento do Eco-Parque será 
feito por fases, sendo que a Fase I já se encontra implementada. 

Assim, considera-se que a não concretização do Loteamento, e tendo em conta a 
classificação do território dada pelo PDM não irá impedir a sua ocupação com o 
mesmo tipo de uso que o presente projecto prevê. 

No entanto, a tendência da sua ocupação será a instalação de indústrias 
pontualmente, em que cada uma submeterá a licenciamento o seu próprio projecto. 
Neste contexto, será necessário, individualmente, assegurar a ligação à rede de 
infra-estruturas de drenagem e abastecimento, com as desvantagens que cada vez 
que uma unidade industrial se quiser instalar ser necessário obras no espaço 
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público. 

Deste modo, é bastante provável que as melhores práticas de gestão do território 
não serão seguidas, com as consequentes pressões sobre o ambiente da área em 
questão, nomeadamente ao nível da qualidade do ar, os recursos hídricos, os solos, 
o ambiente sonoro e a paisagem. 

Conclui-se assim a elevada probabilidade de no futuro a área vir a possuir um uso 
industrial/armazéns ao que se associam diversos efeitos ambientais negativos muito 
provavelmente superiores aos do actual projecto. 

Como verificar a eficácia das medidas propostas para 

diminuir os efeitos negativos? 

Com o objectivo de possibilitar a avaliação, de forma sistemática, da eficácia das 
medidas minimizadoras propostas e/ou detectar eventuais problemas ambientais 
associados à construção do Loteamento, face ao tipo de efeitos identificados o EIA 
recomenda a monitorização do ambiente sonoro e da qualidade da água na Ribeira 
do Vale da Carregueirinha. 

Pretende-se assim confirmar para o ambiente sonoro, através de medições a 
afectação dos receptores sensíveis localizados nos acessos ao Loteamento e propor 
outras medidas mitigadoras, caso seja necessário. 

O objectivo principal da monitorização dos recursos hídricos é a obtenção de dados 
que permitam identificar alterações na qualidade das águas superficiais decorrentes 
da construção e funcionamento do Loteamento da Fase II, permitindo caso 
necessário a indicação de novas medidas mitigadoras. 

 


