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1. INTRODUÇÃO 

1.1. ENQUADRAMENTO 

 

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

projeto de “Loteamento da Zona de Localização Empresarial  do Sabugal”, adiante designado por projeto 

da “Zona de Localização Empresarial” (ZLE) do Sabugal.  

 

O dono de obra do projecto da “Zona de Localização Empresarial” do Sabugal é a Câmara Municipal do 

Sabugal (C.M.S.), com morada na Praça da Republica, 6324-007 Sabugal. O projeto da “Zona de 

Localização Empresarial” do Sabugal encontra-se na fase de Ante-projeto. 

 

A entidade responsável pela elaboração do Estudo Impacte Ambiental do proje to da “Zona de 

Localização Empresarial” do Sabugal é a empresa GO4GP – Engineering and Architecture Consulting, 

Lda., com morada no Parkurbis – Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã,  6200 - 865 Covilhã.  

 

O Estudo de Impacte Ambiental é constituído pelo Relatório Não Técnico e pelo Relatório Síntese, em 

que o período de elaboração teve início em Novembro de 2013 e foi concluído em Abril de 2015. 

 

O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado com o intuito de identificar, analisar e avaliar os possíveis 

problemas e impactes ambientais associados à implementação da zona empresarial prevista, bem como 

propor um conjunto de medidas minimizadoras que deverão ser implementadas para que os efeitos 

negativos sejam reduzidos e/ou eliminados e potencializando os efeitos positivos, nas fases de 

construção e exploração.  

 

Salienta-se ainda, e de acordo com a legislação em vigor, que o projeto de Zona de Localização 

Empresarial do Sabugal se enquadra conforme o estabelecido no Anexo II Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março, ponto 10 – Projetos de infra-

estruturas, alínea a) Projetos de loteamentos e parques industriais, nomeadamente loteamentos 

industriais com área ≥ 20 ha. 

 

A Zona de Localização Empresarial do Sabugal não se localiza em qualquer área sensível. A área 

sensível mais próxima situa-se a 3 km, e corresponde ao Sítio de Importância Comunitária (SIC) – 

PTCON004 Sítio Malcata, e a 9 km da Zona de Proteção Especial (ZPE) da Rede Natura 2000 – 

PTZPE0007 Serra da Malcata, localizadas a sueste da área em estudo.  
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A Zona de Localização Empresarial do Sabugal encontra-se em conformidade com todos os 

instrumentos de gestão territorial, não existem incompatibilidades estruturais entre a proposta 

apresentada e os vários planos de ordenamento do território, nomeadamente, Programa Nacional de 

Política de Ordenamento do Território (PNOPT), Plano Rodoviário Nacional (PRN), Plano Regional de 

Ordenamento Florestal da Beira Interior Norte (PROFBIN) e Plano da Bacia Hidrográfica do Douro (PBH 

Douro).  

 

Há ainda a realçar, e de acordo com a Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) e a Carta de 

Ordenamento do PDM do Sabugal, a existência de uma pequena mancha enquadrada em Área  de 

Salvaguarda Restrita - REN, localizada na extrema de uma parcela, que não se pretende ocupar / 

impermeabilizar. Na referida parcela está actualmente localizado o centro de reciclagem – CIRVA, que 

cuja implantação revelou não necessitar de alterar quaisquer capacidades de usos do solo. 

 

É importante referir, que a pequena área de REN existente no espaço de intervenção vai ser absorvida 

pela faixa proposta “non aedificandi” que envolve o perímetro da Zona de Localização Empresarial.  

 

 

1.2. LOCALIZAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO 

 

A área de localização do projeto enquadra-se regionalmente na região Centro e na sub-região das 

Beiras e Serra da Estrela, localiza-se ainda no distrito da Guarda e no concelho do Sabugal. O concelho 

do Sabugal apresenta uma importante localização, com fronteira a norte pelo concelho de Almeida, a sul 

por Penamacor, a leste pela Espanha, a sudoeste por Fundão, a oeste pelo de Belmonte e a noroeste 

pelo concelho da Guarda. (ver Figura II.1) 

 

A Zona de Localização Empresarial do Sabugal localiza-se no Alto do Espinhal, na freguesia de Quintas 

de S. Bartolomeu, concelho do Sabugal, dista apenas 2.6 Km do Sabugal, 1.3 Km das Quintas de São 

Bartolomeu para Este, e da povoação do Espinhal cerca de 1.7 Km, para Oeste. Tem latitude de 

86027.90 M e longitude de 78734.73 P (Datum 73). (ver Figura II.2)  
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Figura II. 1 – Enquadramento regional da ZLE do Sabugal (área azul). 

                    

Figura II. 2 – Enquadramento local da ZLE do Sabugal. (Extrato da Carta Militar, folha n.º 

226, Escala 1/25 000, IGeoE) 

 

O Município do Sabugal já algum tempo que pretende construir uma nova área de localização 

empresarial, tendo em conta que o actual Parque Industrial se encontra completamente comprometido e 
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ocupado, contudo, a cidade do Sabugal encontra-se localizada no interior do país, região que há muito 

sofre com os problemas de despovoamento, de fluxos de emigração, do êxodo da população activa para 

a capital de distrito. 

 

Pelo que, os objetivos principais do projeto são os seguintes: 

 

▪ Desenvolver um maior dinamismo e competitividade à actividade económica do concelho do 

Sabugal, servindo de alicerce para que se adote uma perspetiva estratégica, que proporcione 

oportunidades de investimento e consequentemente um aumento do nível de emprego no município; 

▪ Contribuir para o desenvolvimento e o investimento empresarial diversificado da região, tornando -

se decisivo para a modernização do tecido empresarial do concelho do Sabugal, na medida que 

constitui condição indispensável à melhoria da qualidade de vida socioeconómica da população 

residente. 

 

1.3. ANTECEDENTES DO PROJETO 

 

Na área de localização do projeto, por volta de 2008 e 2009, houve dois proprietários com terrenos junto 

à estrada nacional EN233 que particularmente promoveram um investimento industrial, através da 

construção de um armazém industrial (empresa “Sopro Radiante”) e de um Centro de Reciclagem 

(CIRVA).  

 

O investimento foi possível uma vez que os lotes se inseriam, de acordo com o Plano Director Municipal 

do Sabugal, em parcelas já constituídas e com dimensão superior a 5000 m2, servidas por um caminho 

público e construção destinada a construções industriais isoladas. 

 

Devido à impossibilidade de expansão do Parque Industrial actual, em 2010 o município do Sabugal 

iniciou o procedimento de alteração do Plano Director Municipal, no sentido de criar uma zona 

empresarial. 

 

No ano de 2011, de acordo com a publicação no Diário da Républica sob o aviso n.º 1138/2011, a 

alteração ao Plano Director Municipal foi aprovada, com a alteração de solo rural para solo urbano e 

com a criação de uma Unidade Operativa - UO8 – Espaço Empresarial / Zona de Localização 

Empresarial do Sabugal 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1. PROPOSTA 

 

A Zona de Localização Empresarial do Sabugal ocupa uma área de aproximadamente 3 0.5 ha, o 

destinado para a instalação de unidades industriais, empresariais e logísticas, nomeadamente, serviços, 

comércio, armazenagem e equipamentos associados e/ou complementares das mesmas.  

 

O loteamento proposto é constituído por 38 lotes, sendo 30 destinados a Industria/Armazém, 4 a 

Armazém/Comércio, 1 a Indústria/Comércio e 3 destinados a Comércio/Serviços. A definição dos lotes 

teve em atenção a topografia do terreno, que conjuntamente com a rede viária pretendem criar 

condições de acessibilidade aos lotes adequadas e uma circulação viária e pedonal fluida e eficaz.  

 

O zonamento da ZLE do Sabugal pretende alcançar os seguintes objetivos orientadores: 

▪ Promover lotes de dimensões diversificadas permitindo deste modo a instalação de indústrias 

de pequena a média dimensão; 

▪ Estabelecer uma rede viária hierarquizada e harmonizada com a morfologia do terreno 

existente; 

▪ Integrar de forma adequada unidades de equipamento coletivo e de espaços verdes de 

utilização pública para recreio, de proteção e de enquadramento; 

▪ Propor alguns lotes de utilização para comércio/serviços que permitam cr iar atividades 

complementares aos lotes de indústria/armazenagem maioritariamente previstos, contribuindo para 

tornar mais atrativo e sustentável todo o complexo industrial.  

 

Em termos de ocupação dos lotes, prevê-se a possibilidade de construção de edifícios com o máximo 

de 2 pisos acima da cota de soleira e 1 abaixo (uso exclusivo para estacionamento), destinados a 

Industria/Armazém, Armazém/Comércio, Indústria/Comércio ou Comércio/Serviços. A altura máxima 

proposta para os edifícios em relação à cota de soleira do lote é de 10 m, sendo ainda necessário que 

todas as edificações tenham acesso direto à via pública, tanto viária como pedonal. 

 

A área total de espaços verdes de uso público ocupa uma área de aproxidamente 25 827.13 m2, isto é, 

a área de espaços verdes de enquadramento e de espaços verdes destinado a actividades de recreio e 

lazer. A área do espaço verde de protecção, constituído pela faixa de protecção envolvente à Zona de 
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Localização Empresarial do Sabugal, ocupa uma área com 26 392.79 m2. Esta faixa tem uma largura 

mínima de 10 metros, em toda a sua extensão. 

 

A estrutura viária estende-se ainda pela restante área de modo a permitir o acesso a todos os lotes 

propostos, constituída por seis arruamentos e uma rotunda central. O perfil tipo previsto para os 

arruamentos tem uma faixa de rodagem de 9 m, passeio de 1.6 m em ambos os lados da plataforma, de 

forma a criar boas condições de acessibilidade e mobilidade. 

 

Propõe-se ainda lugares de estacionamento com 2.5 m de largura quando o mesmo seja efetuado ao 

longo da via, e de 5.0 m de largura quando seja perpendicular à via. Dos lugares de estacionamento 

públicos determinados, tendo em atenção os valores mínimos estabelecidos pelos critérios atrás 

apresentados, serão propostos 6 lugares para pessoas com mobilidade condicionada. 

 

De acordo com a informação exposta anteriormente, sintetiza-se as principais caracteristicas e 

parâmetros orientadores do projeto, através do seguinte quadro:  

 

Quadro II.1  – Principais parâmetros urbanísticos gerais da ZLE. 

PARÂMETRO VALOR 

Área total a lotear (m2) 305 488.97 

Área de construção (m2) 85 458.00 

Área total dos lotes (m2) 207 835.25 

Área total de implantação (m2) 33 422.00 

Área total de arruamentos (m2) 18 979.17 

Área total de passeios (m2) 6 391.65 

Área total de estacionamentos públicos (m2) 5 771.58 

Área total destinada a equipamentos de utilização coletiva 

(m2) 
13 546.16 

Área total de espaços verdes de utilização coletiva (m2) 25 827.13 

N.º de lugares de estacionamento ligeiro público 293 

N.º de lugares de estacionamento pesado público 43 

N.º de lugares de estacionamento ligeiro privado (dentro do 

lote) 
987 
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PARÂMETRO VALOR 

N.º de lugares de estacionamento pesado privado (dentro do 

lote) 
113 

Índice de ocupação do solo (%) 10.94 

Índice de utilização do solo 0.28 

 

 

2.1. ALTERNATIVAS DE PROJETO 

 

É de salientar, que na área de estudo já se encontram algumas infraestruturas, nomeadamente, um 

arruamento pavimentado e com bolsas de estacionamento, uma rotunda, rede de iluminação exterior, 

rede de água e saneamento básico.  

 

Foram consideradas as seguintes alternativas de Projecto: 

 A implementação do Projecto – Para este cenário, fez-se a previsão e a avaliação dos 

impactes que serão gerados com a eventual aprovação e implementação do Projecto, face à 

situação de referência caracterizada. 

 

 A não implementação do Projecto – Não existem outras alternativas de projecto a considerar. 

Apenas se apresenta a alternativa zero, ou seja a alternativa do projecto não ser fisicamente 

concretizado, caso a sua viabilidade seja reprovada pelo Estudo de Impacte Ambiental. 

 

Salienta-se, que o EIA apenas tem como alternativas a implementação do projeto ou nao (alternativa 

zero), que de acordo com o proponente, não existem outras possiveis áreas para a implentação da ZLE , 

e o Municipio do Sabugal apenas possui como terrenos próprios, com as características e dimensão 

adequadas para a instalação da ZLE esta área. 
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2.2. REGISTO FOTOGRÁFICO 
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3. SITUAÇÃO ACTUAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo encontra-se junto à estrada nacional N233, com rápida ligação ao Sabugal, à Guarda 

(cerca de 23 Km) e à auto-estrada A23, importante via de ligação e comunicação em toda a zona 

interior. Apresenta ainda na sua maioria terrenos incultos, com alguns afloramentos rochosos, com 

coberto vegetal de vegetação rasteira e mato arbustivo, salientando a presença muito dispersa de  

árvores, fruto dos sucessivos incêndios florestais que têm decorrido ao longo dos anos.  

 

A zona de localização do projeto tem cotas altimétricas entre os 823 m e os 771.50 m, na sua maioria 

com declives entre os 4% - 8% e os 8% - 15%, traduzindo-se em declives moderados (até 8%) e 

moderadamente acentuados (até 15%), sendo a zona norte mais elevada que a zona sul.  

 

Em relação ao clima, a área de estudo localiza-se numa zona com clima temperado com influência 

mediterrânica, com verões secos e suaves, e invernos frios, com temperatura média anual é de 12.8 ºC, 

em que os meses mais frios do ano são Dezembro (4.7 ºC), Janeiro (4.2 ºC) e Fevereiro (6.8 ºC) e os 

meses mais quentes do ano são Junho (19.1 ºC), julho (21.8 ºC) e Agosto (21.4 ºC). 

 

A precipitação é caracterizada por meses mais chuvosos, que são Outubro, Novembro e Dezembro, 

com 147 mm, 116.9 mm e 117.2, respectivamente, e os meses menos chuvosos são Junho, Julho e 

Agosto, com 23.3 mm, 10.4 mm e 13.5 mm, respectivamente. A área de estudo está ainda sujeita a 

ventos predominantes de Noroeste, Norte e Sul. 

 

Ao nível da hidrologia, a área de estudo apresenta apenas linhas de drenagem naturais temporárias, 

isto é, com pouca expressão, encontra-se ainda inserida na bacia hidrográfica do Rio Côa, que 

pertende-se à grande bacia hidrográfica do Rio Douro. 

 

Em relação à geologia, a área de localização do projeto insere-se no Maciço Hespérico, na Zona Centro 

Ibérica, numa região geológica derivada de rochas eruptivas. A área de estudo geologicamente 

apresenta granitos calco-alcalinos, de grão muito grosseiro, com uma constituição litológica de granitos 

e rochas afins.  
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O solo existente na área de estudo apresenta uma constituição do tipo Cambissolo Húmico, isto é, com 

a presença do horizonte A com cor escuro e rica em matéria orgânica, com um PH entre 4.6 - 5.5, 

originando num solo dominantemente ácido. 

 

Relativamente à qualidade do ar, verifica-se que a principal fonte de poluição está associada ao tráfego 

rodoviário na estrada nacional EN233 e pelas indústrias já existentes, nomeadamente uma unidade de 

tratamento de resíduos da construção (CIRVA), que no entanto tem um funcionamento bastante 

reduzido, e uma unidade industrial do tipo metalomecânica de pequena dimensão.  

 

O ambiente sonoro é caracterizado pelas fontes ruidosas atualmente existentes, que são as vias de 

comunicação existentes junto à área em estudo, destacando a estrada nacional EN233 que tem um 

tráfego viário significativo. 

 

A vegetação da área de estudo é caracterizada por um coberto vegetal composto maioritariamente por 

vegetação arbustiva e herbácea, com poucos elementos arbóreos, apenas algumas árvores isoladas de 

Pinheiro bravo (Pinus pinaster) e de Carvalho negral (Quercus pyrenaica), que devido aos sucessivos 

incêndios, principalmente os ocorridos no ano de 2009 e 2015, modificou praticamente toda a área de 

estudo em terrenos incultos com mato e maciços rochosos. 

 

A área não se encontra abrangida por nenhuma área classificada, nem por sistemas de conservação da 

natureza, quer nacionais quer europeus. A área sensível mais próxima situa-se a 3 km, e corresponde 

ao Sítio de Importância Comunitária (SIC) – PTCON004 Sítio Malcata, e a 9 km da Zona de Proteção 

Especial (ZPE) da Rede Natura 2000 – PTZPE0007 Serra da Malcata, localizada a sueste da área em 

estudo.  

 

Actualmente, como consequência da sucessiva erosão do solo e destruição do coberto vegetal, verifica -

se a existência de inumeros afloramentos rochosos, a ocupação da área ardida por matos e nas 

clareiras e orlas dos matos por vegetação herbácea, regista-se ainda uma abundante regeneração do 

carvalhal. Na área de intervenção foram identificadas 97 espécies vegetais, não se registando espécies 

com caracter conservacionista ou abrangidas por diplomas de protecção.  

 

O elenco faunístico na área de estudo foi caracterizado através de levantamentos de campo, em que foi 

possível identificar e registar 24 espécies, distribuídas por 20 familias. Salienta -se a presença e o 

registo de apenas uma espécie de mamífero, nomeadamente, Oryctolagus cuniculus (Coelho-bravo).  
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Em relação às aves foi possível identificar 5 espécies, da classe dos insectos foram identificadas um 

total de 17 espécies. Contudo, actualmente das espécies faunísticas identificadas, nenhuma tem 

estatuto ou estado de conservação ao nível nacional e internacional. 

 

No concelho do Sabugal apesar de existir um elevado património arquitetónico e arqueológico na área 

de incidência directa do projeto não se verifica a existência de quaisquer ocorrências com interesse 

patrimonial arqueológico e arquitetónico. 

 

A paisagem da região é caraterizada por uma paisagem agreste e difícil, caraterizada por relevo 

montanhoso e principalmente por um relevo planáltico,  devido à continuidade da Meseta Ibérica, em que 

este relevo planáltico é quebrado pelo curso do rio Côa.  

 

Na área de estudo a paisagem encontra-se fortemente alterada devido à ação humana, principalmente 

na alteração do coberto vegetal por causa do fogo e algum pastoreio, promovendo em terrenos incultos 

com matos e maciços rochosos., contudo foi possível identificar e definir três Unidades Homogéneas de 

Paisagem, nomeadamente, Área artificializada, Área Semi-natural e Área rochosa. 

 

Socioecomonicamente a área de estudo localiza-se numa região do interior, num concelho que ainda 

sofre com a sua interioridade, verificando-se um aumento da imigração da população, e do êxodo para a 

zona do litoral e para os grandes centros urbanos e para as áreas metropolitanas.  

 

O concelho do Sabugal apresenta uma variação bastante negativa da dinâmica populacional residente, 

com uma realidade pouco favorável ao crescimento social, em que o grupo etário da população idosa 

representa um conjunto significativo da população, verificando-se ainda uma diminuição significativa do 

número de habitantes e do núemro de jovens. 

 

No concelho do Sabugal apresenta um tecido empresarial com dinâmica fraca, que no ano de 2009, a 

tipologia de empresas com maior número é as de “Comércio por grosso e a retalho, reparação de 

veículos automóveis e motociclos”, com um total de 225 empresas, representando cerca de 24%. 

Porém, em 2010 no concelho existia um total de 936 empresas, associadas a 15 ramos empresariais.  
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Figura II. 3 – Limite da Zona de Localização Empresarial do Sabugal. 
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4. PROJEÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Pretende-se, neste ponto, com a projeção da situação de referência analisar e definir a evolução da 

situação actual na área de intervenção na ausência da implementação do p rojeto, isto é, a Alternativa 0, 

tendo em conta os descritores analisados, no que respeita às características fundamentais, tendências 

de evolução detectadas e às estratégias previstas.  

 

Considera-se também, o enquadramento do projeto com os diversos instrumentos de gestão territorial 

em vigor ou em vias de aprovação, definindo a tipologia de utilização e caracterização do solo, apesar 

da evolução da situação actual.   

  

Actualmente a área da situação de referência, de acordo com o Plano Director Municipal (PDM) está 

classificada como solo urbano, com a criação do Espaço Empresarial/Zona de Localização Empresarial 

do Sabugal e de uma Unidade Operativa UO8 com a mesma designação, que se traduziu na alteração à 

Carta de Ordenamento e na alteração e aditamento de alguns artigos do Regulamento. 

 

Não se prevê que existam quaisquer alterações no factor ambiental Clima na ausência de projecto, no 

entanto, a não implementação do projeto e a crescente regeneração da vegetação, permitirá um ligeiro 

aumento do conforto bioclimático localmente. 

 

Prevê-se que geologicamente a área sem projecto manterá a situação actual, prevendo-se a 

manutenção do equilíbrio dinâmico das formações e alterações geomorfológicas, sujeito aos diversos 

processos erosivos. Para a área de intervenção não se prevêm processos erosivos rápidos. 

 

Com a ausência do projecto serão mantidas as condições actuais do normal funcionamento de todo o 

sistema hidrológico da bacia hidrográfica do Rio Côa.  

 

No descritor Qualidade da Água não se prevêem alterações, no entanto, se existir um aumento de 

tráfego viário na estrada contígua à área de estudo e consequente poluição, circulação nos lotes 

existentes e um possível aumento do pastoreio, poderão existir ligeiros factores que diminuam a 

qualidade da água, através da sua contaminação.  
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Não se prevê a alteração da Qualidade do ar com a ausência de projecto, no entanto, a sua possível 

diminuição poderá ser influenciada com o aumento de poluentes do tipo óxidos de enxofre (SO2), óxidos 

de azoto (NOx) e partículas em suspensão (PM10) provenientes do tráfego viário, num cenário identico 

ao descritor qualidade da água.  

 

No descritor Ambiente sonoro prevê-se a manutenção da situação actual na ausência de projeto, 

salientando que as principais fontes de ruído atualmente existentes são as vias de comunicação 

existentes junto à zona em estudo, mais concretamente a EN233 que tem um tráfego não muito elevado 

e estradas municipais, assim como as duas unidades industriais já instaladas, embora uma delas 

(CIRVA) tenha uma atividade bastante reduzida e esporádica. 

 

Na ausência de projecto no factor ambiental Flora, prevê-se um aumento da biodiversidade na área de 

estudo, principalmente com um aumento da área florestal destruída pelos incêndios,  sobretudo devido à 

regeneração natural do carvalho. Prevê-se ainda, o aumento da área de mato e clareiras na orla dos 

matos.  

 

Tendo em conta que a fauna está totalmente ligada à flora, na ausência de projecto prevê-se também 

um aumento da biodiversidade na área de estudo, com o aumento quer de indivíduos das espécies 

existentes quer de outras espécies. 

 

Não se prevê qualquer alteração no descritor Património Arquitetónico e Arqueológico na ausência de 

projecto. 

 

Considera-se com a ausência de projecto se mantém o tipo e a qualidade dos solos existentes, 

salientando que a tipologia do uso do solo, de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o 

Plano Director Municipal do Sabugal classifica-o como Zona Empresarial, pelo que o uso do solo poderá 

sofrer alteração. 

 

Sem projecto e com a regeneração do coberto vegetal verificado, prevê -se o aumento da qualidade 

visual e estética da paisagem, sobretudo devido ao estabelecimento dos vários estratos vegetais e ao 

aumento da biodiversidade. 

 

No factor Socioeconomia com a ausência do projecto prevê-se a manutenção da situação actual, ou 

seja, a diminuição de investimento, menos postos de trabalho e aumento do desemprego, 

envelhecimento populacional e a fragilidade da economia. 
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5. AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS MINIMIZADORAS 

 

 

A identificação e avaliação dos impactes ambientais na área de implantação do projecto da Zona de 

Localização Empresarial do Sabugal referem-se às várias fases que constituem o projecto, 

nomeadamente, a fase de construção e a fase de exploração.  

 

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

alteração das características estruturais que ocorra no ambiente, pode ser classificado como positivo ou 

negativo induzindo respectivamente uma valorização ou desvalorização das características ambientais 

existentes. 

 

Posteriormente à avaliação dos impactes ambientais detectados, propõem-se medidas de minimização 

que têm como objetivo diminuir e/ou evitar os impactes ambientais identificados, quer na zona de 

influência directa do projeto quer na sua envolvente. 

 

 

5.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

 

A fase de construção da Zona de Localização Empresarial está associada a várias tarefas e trabalhos, 

realçando a preparação do terreno, remoção do coberto vegetal existente, movimentos de terras, 

execução do estaleiro, construção de infraestruturas, de edifícios industriais e dos espaços exteriores, 

podendo esta fase sobrepor-se à fase de exploração, uma vez que as construções nos lotes industriais 

estão dependentes de investimento privado, pelo que o seu espaço temporal é indefinido . 

 

Salienta-se ainda, que é na fase de construção que se verifica o maior número de impactes ambientais 

significativos na área de estudo, apesar de a maioria ser de caráter temporário, os impactes mais 

significativos são permanentes. 

 

No factor ambiental Clima não se prevêem impactes ambientais significativos com a implementação do 

projeto, salienta-se apenas que a integração paisagística prevista no projeto, que induz a um impacte 

positivo, uma vez que propõe a construção de espaços verdes, que neste sentido pode melhorar a 

humidade relativa do ar na área de estudo com igualmente um aumento do conforto bioclimático. 
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Relativamente à Geologia e Geomorfologia os impactes ambientais previstos estão maioritariamente 

associados à fase de construção, relacionados essencialmente aos processos de erosão e alteração 

resultantes principalmente dos trabalhos de movimentação de terras, isto é, a escavação e aterro, e à 

circulação de veículos e máquinas afectas à obra.  

 

Propõem-se como principais medidas minimizadoras dos impactes sobre a geologia e a geomorfologia 

as seguintes: 

- Definir todas as operações relativas aos trabalhos de limpeza, desmatação e movimentação de 

terras. Que deverão ser realizadas no mais curto espaço de tempo e, de preferência, no período de 

época seca, evitando deste modo a acentuada compactação dos solos e o aumento da escorrência 

superficial, que conduzam à erosão dos solos; 

- Proceder à cobertura do solo, através de processos de integração paisagística, que deverá ser 

faseada, devendo ser executada primeiro nas áreas de construção em que está concluída as 

movimentações de terras e execução de infraestruturas, no sentido, de diminuir a exposição dos solos 

aos processos erosivos.  

 

Relativamente à Hidrologia e à Qualidade da Água os principais impactes negativos identificados estão 

associados a possíveis derrames acidentais de produtos poluentes, como por exemplo, óleos, 

lubrificantes e combustíveis utilizados nas máquinas e veículos afetos à obra, devendo ser executada 

uma correta manutenção dos equipamentos veículos e máquinas, em que a sua utilização deve seguir 

as boas práticas de funcionamento. 

 

Deve ser implementado um sistema de lavagem dos rodados de todos os veículos e máquinas afectas à 

obra, à saída da área de intervenção e entrada na via pública, nomeadamente em dias chuvosos e 

propícios à acumulação de lamas nos mesmos. 

 

A Qualidade do Ar será afetada nesta fase da implementação do projeto, os impactes negativos estão 

relacionados com a emissão e suspensão de poeiras e/ou partículas resultantes do movimento de terras 

e emissões poluentes associadas à circulação de veículos e máquinas.  

 

Propõe-se no sentido de minimizar estes impactes várias medidas minimizadoras, a  velocidade dos 

veículos e máquinas inerentes à construção do projeto deverá ser limitada, deverá ser planeado e 

executado um programa eficaz de humedecimento dos solos descobertos e desmatados devido à 

movimentação de terras previstas e construção de novos edifícios, principalmente se os trabalhos forem 
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executados durante a época seca, e sempre que possível os veículos devem ter a carga coberta, de 

forma a impedir a dispersão de poeiras. 

 

Os impactes negativos sobre o Ambiente Sonoro estão igualmente associados aos trabalhos de 

movimentos de terra, principalmente ao ruído gerado pelo desmonte dos maciços rochosos existentes, 

com uso de explosivos. Estes trabalhos devem ser devidamente dimensionados, de modo a evitar 

sobrecargas de explosivos 

 

O movimento de veículos e máquinas também afetam o ruído ambiente existente, pelo que induz 

também um impacte negativo sobre o ruído na área de estudo e envolvente directa, neste sentido 

propõe-se que os trabalhos de construção mais ruidosos, devem ser efectuados somente em período 

diurno, compreendido entre as 8.00 h e as 20.00 h, com também evitar a utilização de máquinas e 

equipamentos que ultrapassem a sua potência sonora garantida pelo fabricante e manter as máquinas e 

equipamentos em boas condições de funcionamento.  

 

Na Flora e Vegetação os impactes negativos significativos identificados com a implentação do projeto 

estão associados à preparação do terreno para a obra, através da destruição e remoção do coberto 

vegetal existente, contudo, deve-se evitar a destruição desnecessária de vegetação com a instalação do 

estaleiro e movimentações de pessoas e máquinas, restringindo-se os trabalhos apenas à superfície 

estritamente necessária, como também promover a conservação de espécies vegetais, evitar a 

destruição dos habitats e efectuar um acompanhamento ambiental que verifique os limites de obra e se 

a implementação das medidas propostas estão como planeado. 

 

A integração paisagística proposta no projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal é um 

impacte positivo, uma vez que cria novos espaços verdes e promove a introdução de vegetação na área 

de estudo, salientando a faixe verde de protecção envolvente  ao limite da área de estudo. 

 

O Solo e o seu uso actual também serão afetados nesta fase da implementação do projeto, os impactes 

negativos identificados estão associados principalmente à prepraração do terreno, com a destruição e 

remoção do coberto vegetal, a impermeabilização e compactação devido à circulação de máquinas e 

veículos, alteração da sua estrutura e composição devido aos movimentos de terra e a contaminação do 

solo provocada por possíveis derrames acidentais de produtos poluentes.  

 

Para minimizar os impactes sobre o solo propõe-se como principais medidas, efetuar um planeamento 

eficiente na criação dos acessos e vias de circulação entre o estaleiro e os diferentes locais da obra , 

delimitar os trabalhos de desmatação e de movimentos de terra às áreas estritamente necessárias e 
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ainda o manuseamento de óleos usados durante a construção e na manutenção das máquinas e 

equipamentos deve ser executado em áreas impermeabilizadas e destinadas para o efeito.  

 

As principais alterações esperadas na Paisagem com a implementação do projeto são verificadas nesta 

fase, que estão associadas à construção do estaleiro, destruição e eliminação do coberto vegetal 

existente, alteração da topografia e morfologia da área de estudo, alteração do uso do solo, aumento da 

volumetria com a construção de edifícios industriais e aumento da área artificializada, resultando numa 

degradação da qualidade visual. 

 

Para minimizar a deterioração visual da paisagem deve-se promover o uso e a plantação de vegetação 

autóctone, principalmente na faixa verde de protecção envolvente, de modo a reduzir os custos de 

manutenção e proporcionar a valorização da área empresarial, quer visual e ecológicamente.  

 

Nesta fase, em termos Socioeconómicos esperam-se impactes bastante positivos, devido ao aumento 

do número de postos de trabalho directos e indirectos à obra, que deverá integrar se possível mão -de-

obra local, aumento do consumo de bens e serviços pelos trabalhadores e colaboradores afectos à 

obra. A implementação do projeto também provoca impactes ambientais negativos, devido ao aumento 

do tráfego automóvel associado à obra. 

 

 

5.1. FASE DE EXPLORAÇÃO 

 

Na fase de exploração do projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal  os impactes com 

maior significado serão os positivos, com incidência permanente e com reflexos importantes na 

Socioeconomia local e regional, principalmente devido à criação de novos postos de trabalho e ao 

dinamismo da economia local associado à tipologia do projeto. 

 

O Ruído e a Qualidade do Ar poderão ser afetados nesta fase, devido às actividades industriais, e 

prevê-se o aumento do tráfego viário, devido à circulação de automóveis e transporte de mercadorias e 

produtos  
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Tendo em conta, que a área de estudo é delimitada por uma faixa verde envolvente, com uma largura 

mínima de 10 metros, a manutenção e colocação de espécies possibilitando a conservação dos 

habitats, os impactes nos factores Biológicos e Ecológicos são considerados como positivos. 

 

Durante a fase de exploração, alguns dos impactes ambientais gerados durante a fase de construção 

assumirão um carácter permanente, surgindo novos elementos visuais que serão responsáveis pelas 

alterações da Paisagem.  

 

Na generalidade, com a implementação do projeto da Zona de Localização Empresarial do Sabugal não 

se prevêem impactos ambientais negativos muito significativos sobre a maioria dos factores ambientais, 

e contribuirá de forma bastante positiva para a dinâmica socioeconomica local e regional.  
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6. ANEXO 

 

 

 

 

 

- PLANTA DE SINTESE DO PROJETO DA ZONA DE LOCALIZAÇÃO 

EMPRESARIAL DO SABUGAL 




