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Introdução 
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao
“Projecto de Loteamento da Zona 10 – 1ª Fase, da Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS)”, cujo proponente é a
PGS - Promoção e Gestão de Áreas Industriais e Serviços de Sines.

Como o próprio nome indica, trata-se de um Projecto de Loteamento, cujo conteúdo e procedimentos destinados ao
seu licenciamento se encontra regulamentado pelo Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro – Regime jurídico da
urbanização e edificação, com as alterações induzidas pelo Decreto Lei 177/2001, de 4 de Junho.

No EIA identificaram-se, caracterizaram-se e avaliaram-se os aspectos de natureza biofísica, ecológica, socio-
económica e cultural da área de intervenção do projecto e os impactes introduzidos pela sua execução. Da
avaliação dos impactes resultou a definição de medidas destinadas a minimizar os impactes negativos do projecto.

O Gabinete da Área de Sines foi até 1992 (ano em que foi extinto) responsável pela gestão do Complexo Integrado
de Indústrias de Base. A gestão das várias componentes infraestruturais do Complexo, com uma área de cerca de
2.300 ha,  foi entregue a entidades distintas. Coube à PGS – Promoção e Gestão de Áreas Industriais e Serviços,
SA, entretanto criada, gerir a Área Industrial.

Com o objectivo de orientar a localização das diferentes actividades económicas que procuram a área industrial de
Sines para se instalarem, a PGS promoveu, em 1999, a elaboração do Master Plan da Zona Industrial e Logística
de Sines.

O Master Plan traduz a estratégia traçada para a Zona Industrial e Logística de Sines, tendo articulado as
conclusões e recomendações de outros estudos de ordenamento recentemente efectuados para a área com o
desenvolvimento projectado do Porto de Sines e da própria Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS).

O modelo de ocupação proposto no Master Plan assenta na criação de 11 zonas vocacionadas para actividades
industriais e logísticas, respeitando a Zona 10 à ocupação por indústria e serviços dos sectores da Energia e
Construção.

O Projecto de Loteamento (PL) em estudo refere-se à 1ª de duas fases previstas de desenvolvimento da Zona 10.

Antecedentes do projecto

–Introdução
–Antecedentes
–Localização
–Características - Projecto
–Situação de Referência e
Impactes Previstos

•Geologia e
hidrogeologia
•Solos e Uso actual do
solo
•Ordenamento do
território
•Recursos hídricos
•Qualidade do ar
•Ambiente sonoro
•Ecologia
•Sócio-economia
•Património
•Paisagem

–Plano de Monitorização
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A área em estudo, que se integra no concelho e na freguesia de Sines, está classificada, quer na Planta de
Ordenamento do PDM de Sines, quer no Master Plan da ZILS, como espaço industrial.

O terreno destinado ao Projecto de Loteamento é limitado a Norte, Este e Oeste por terrenos agrícolas e a Sul
pela Central Termoeléctrica de Sines. A faixa de terrenos agrícolas que se desenvolve a norte, possui cerca de
250 m de largura e termina na linha de caminho de ferro de acesso ao Porto de Sines. A partir desta linha de
caminho de ferro estende-se um ramal ferroviário de acesso à Central Termoeléctrica de Sines, que bordeja o
limite Este do terreno afecto ao desenvolvimento do projecto de loteamento.

Localização

–Introdução
–Antecedentes
–Localização
–Características - Projecto
–Situação de Referência e
Impactes Previstos

•Geologia e
hidrogeologia
•Solos e Uso actual do
solo
•Ordenamento do
território
•Recursos hídricos
•Qualidade do ar
•Ambiente sonoro
•Ecologia
•Sócio-economia
•Património
•Paisagem

–Plano de Monitorização
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A 1ª Fase do Projecto de Loteamento da Zona 10, que se apresenta na figura junta, abrange 3 lotes
destinados a acolher unidades industriais prioritariamente dos sectores da Energia e Construção, podendo
igualmente virem a ser instaladas indústrias de processo de outros sectores, com exclusão do químico e
petroquímico.

Características do Projecto

Área de Intervenção do Loteamento 277.151m2

Área Total a Lotear 205.282m2

Área Verde de Utilização Colectiva    37.658m2

Área de Infraestruturas Viárias e de Estacionamento   28.014m2

Nº de Lugares de Estacionamento para Ligeiros 141 Lugares
Nº de Lugares de Estacionamento para Pesados   49 Lugares
Nº de Lugares de Estacionamento para Ligeiros localizados em E-EQ (área de reserva) 187 Lugares   

A aplicação dos parâmetros técnicos e urbanísticos respeitantes a este projecto resultou na seguinte
ocupação do espaço:

–Introdução
–Antecedentes
–Localização
–Características - Projecto
–Situação de Referência e
Impactes Previstos

•Geologia e
hidrogeologia
•Solos e Uso actual do
solo
•Ordenamento do
território
•Recursos hídricos
•Qualidade do ar
•Ambiente sonoro
•Ecologia
•Sócio-economia
•Património
•Paisagem

–Plano de Monitorização
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As principais acções características do projecto referentes à fase de construção consistirão no seguinte:

-Execução de escavações e terraplenagens com meios mecânicos;
-Construção das redes de infraestruturas: águas, gás, electricidade, telecomunicações, drenagem de águas
pluviais;
-Realização dos trabalhos de pavimentação, vedação temporária, obras acessórias, sinalização e segurança
e todos trabalhos diversos, inerentes a este tipo de obra.

A localização exacta dos terrenos que irão ser ocupados pelo estaleiro da obra não está definida, prevendo-
se que a sua instalação se efectue na área a afectar pelo Projecto de Loteamento. Trata-se-á de um
estaleiro corrente de construção civil, cuja área não se encontra definida no Projecto de Loteamento. No
estaleiro será necessário prever um local para estacionamento de maquinaria, equipamentos e
infraestruturas de apoio, bem como um local de depósito de materiais auxiliares, veículos e equipamentos.

No que diz respeito aos materiais a utilizar para a execução das infraestruturas previstas, no essencial
consistirão em betuminoso, betão moldado, betão armado, terra vegetal, tubagens de materiais diversos em
função das infraestruturas em causa, gabiões e colchões reno. A proveniência dos materiais dependerá das
condições de aprovisionamento existentes na zona e da gestão do próprio empreiteiro.

A execução das infraestruturas previstas no Projecto de Loteamento acarretarão um aumento do tráfego de
veículos pesados para o fornecimento de materiais para a execução da obra que se admite que terá pouco
significado no contexto do tráfego regional.

A fase de operação do projecto consiste essencialmente na instalação e funcionamento das unidades
industriais, a que estão associadas as seguintes as acções e situações:

-Impermeabilização dos terrenos;
-Circulação de veículos pesados;
-Emissão de gases poluentes e poeiras para a atmosfera;
-Produção de águas residuais,
-Produção de resíduos.

–Introdução
–Antecedentes
–Localização
–Características - Projecto
–Situação de Referência e
Impactes Previstos

•Geologia e
hidrogeologia
•Solos e Uso actual do
solo
•Ordenamento do
território
•Recursos hídricos
•Qualidade do ar
•Ambiente sonoro
•Ecologia
•Sócio-economia
•Património
•Paisagem

–Plano de Monitorização

Características do Projecto
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As formações geológicas presentes na área em estudo correspondem a areias com seixos da planície litoral e
a cascalheiras e areias de antigas praias e terraços. As aluviões, constituídas por areias com seixo e lodos,
apresentam-se limitadas a uma pequena faixa nas linhas de água presentes.

A drenagem superficial é realizada por diversas linhas de drenagem, que se encontram pouco encaixadas e
que apresentam uma direcção aproximada de E-W, drenando para o mar.

Do ponto de vista das águas subterrâneas, as formações apresentam características hidrogeológicas de
grande interesse, quer pela sua extensão e espessura, quer pelo grau de permeabilidade normalmente
associado, sendo responsáveis pela formação de pequenos lençóis freáticos e de aquíferos relativamente
profundos de excelente produtividade, bem como pela recarga dos aquíferos regionais.

Geologia, Hidrogeologia

Situação de referência

Síntese dos impactes

Na fase de construção, ao nível da geologia, os impactes negativos estão sobretudo relacionados com a
destruição permanente de formações geológicas. No entanto, o estudo efectuado para a caracterização da
situação de referência não evidenciou património geológico com interesse cultural e/ou pedagógico, pelo que
não se prevê que ocorram impactes a este nível.

Durante a fase de exploração do Projecto, os principais impactes esperados serão ao nível da hidrogeologia,
devido ao aumento das áreas impermeabilizadas, que se prevê ser superior a cerca de 20 ha, o que
promoverá uma redução  da área de infiltração e consequentemente uma diminuição da recarga dos
aquíferos.

Como medidas a tomar para a diminuir os impactes negativos propõem-se as seguintes:

- Condução dos materiais sobrantes a destino final adequado.
- Prevenção da ocorrência de derrames de óleos e combustíveis através de uma correcta execução das
operações de manutenção de equipamento e de gestão deste tipo de resíduos.

–Introdução
–Antecedentes
–Localização
–Características - Projecto
–Situação de Referência e
Impactes Previstos

•Geologia e
hidrogeologia
•Solos e Uso actual do
solo
•Ordenamento do
território
•Recursos hídricos
•Qualidade do ar
•Ambiente sonoro
•Ecologia
•Sócio-economia
•Património
•Paisagem

–Plano de Monitorização

Situação de Referência e Impactes Previstos
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Solos e uso actual do solo

Situação de referência

Solos
Durante a fase de construção, as acções previstas de compactação dos terrenos gerarão impactes negativos,
principalmente nos locais onde se prevê a construção dos arruamentos, a construção das estruturas de apoio e nos
próprios lotes que vierem a ser executados. Apesar deste impacte ser negativo, considera-se que será pouco
significativo uma vez que os solos não apresentam capacidade agrícola.

Uso do solo
Na fase de operação, a área em estudo será ocupada com várias estruturas, tais como vias de acesso, edifícios,
zonas de estacionamento. Assistir-se-á à reconversão de solos com fraca capacidade agrícola em solos com um
elevado uso industrial, o que constitui um impacte positivo significativo.

Na área em estudo predominam os solos arenosos, soltos e mais
ou menos ácidos. São solos pobres e muitos expostos à acção da
erosão, possuem grande permeabilidade e não apresentam
capacidade agrícola.

Relativamente ao uso actual do solos, verifica-se uma
predominância das culturas e das pastagens de sequeiro.

Impactes previstos

–Introdução
–Antecedentes
–Localização
–Características - Projecto
–Situação de Referência e
Impactes Previstos

•Geologia e
hidrogeologia
•Solos e Uso actual do
solo
•Ordenamento do
território
•Recursos hídricos
•Qualidade do ar
•Ambiente sonoro
•Ecologia
•Sócio-economia
•Património
•Paisagem

–Plano de Monitorização



9

Ordenamento do território

Situação de referência

A área em estudo encontra-se classificada no Plano Director Municipal como “Áreas industriais previstas exteriores
aos aglomerados”. No Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo Litoral esta área está classifica como
Plataforma portuária-industrial de Sines (PIS) e no Master Plan da Zona Industrial e Logística de Sines como zona
industrial - Zona 10.

PDM - A área do loteamento está inserida
na categoria de áreas industriais previstas
exteriores aos aglomerados

Master Plan - A área do loteamento
está inserida na Zona 10 da ZILS

A promoção desta área industrial concretiza as propostas de ordenamento definidas para o local considerando-se que,
ao nível do ordenamento do território, os impactes serão positivos e muito significativos.

Plano Director Municipal de Sines Master Plan da Zona Industrial e Logística de Sines

Impactes previstos

–Introdução
–Antecedentes
–Localização
–Características - Projecto
–Situação de Referência e
Impactes Previstos

•Geologia e
hidrogeologia
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Recursos hídricos

Situação de referência
Na área do Projecto de Loteamento em estudo e sua envolvente existem algumas linhas de
água com pouca expressão. Estas apresentam um escoamento muito dependente da
existência de precipitação, o que se traduz em caudais reduzidos durante parte significativa
do ano.

A linha de água com maior importância na envolvente da área de estudo, desenvolve-se
nas proximidades da linha de caminho de ferro, imediatamente a montante da Central
Termoeléctrica, a Este do loteamento. Trata-se de uma linha de água bastante
intervencionada, caracterizada pela presença de vegetação com reduzido valor ecológico.

Relativamente à qualidade da água na referida linha de água, e apesar de não se disporem
de análises químicas, através do reconhecimento efectuado no local e com base na
ocupação da bacia hidrográfica, é expectável que a qualidade da água não seja afectada
significativamente por poluição de origem humana.

Impactes

Durante a fase de construção, não se prevêem alterações do regime de escoamento das linhas de água. Em
termos da qualidade da água é possível verificar-se um aumento da turvação, tratando-se de um impacte
pouco significativo.

Na fase de operação, admitindo que a descarga de água pluviais e residuais tratadas, provenientes das
unidades que se vierem a instalar no loteamento, será efectuada na rede de drenagem projectada, apesar do
caudal a descarregar ser aproximadamente o dobro do caudal natural da linha de água, uma vez que as valas
se encontram dimensionadas para receberem este caudal considera-se que não se registarão impactes.

Em termos de qualidade da água admite-se que a linha de água receptora terá pouca capacidade para diluir as
águas residuais geradas pelo funcionamento normal das unidades industriais existentes, o que constituirá um
impacte negativo significativo.

–Introdução
–Antecedentes
–Localização
–Características - Projecto
–Situação de Referência e
Impactes Previstos

•Geologia e
hidrogeologia
•Solos e Uso actual do
solo
•Ordenamento do
território
•Recursos hídricos
•Qualidade do ar
•Ambiente sonoro
•Ecologia
•Sócio-economia
•Património
•Paisagem

–Plano de Monitorização
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Qualidade do ar

Situação de referência

Com base na análise dos valores de qualidade do ar disponibilizados pela Rede Nacional de Qualidade do
Ar, verifica-se que na área em estudo ocorrem situações crónicas e pontuais de poluição atmosférica,
essencialmente associadas à emissão de dióxido de enxofre e partículas, poluentes característicos de
actividades de combustão.

Impactes previstos

Durante a fase de construção, poderá verificar-se um aumento de poluentes para a atmosfera, devido à
circulação de veículos e maquinaria, à execução de pequenos aterros e escavações, etc. Os principais
poluentes associados às acções descritas são as poeiras e os gases provenientes da combustão dos
veículos afectos às obras. Uma vez que na área não existem receptores sensíveis, este impacte embora
negativo, será muito pouco significativo.

Na fase de operação é expectável o aumento da emissão de poluentes gasosos devido ao aumento do
tráfego de veículos ligeiros e pesados considerando-se, contudo, que a principal fonte de poluentes emitidos
para a atmosfera gasosos poderão ser as indústrias que vierem a ser instaladas poluentes.

Potencialmente há impactes negativos que se farão sentir a nível local e regional embora a sua importância
seja difícil de prever, uma vez que nesta fase de projecto se sabe apenas que se tratam de unidades do
sector da Energia e Construção. Destaca-se a importância dos impactes no que respeita ao SO2 e às
partículas, uma vez que na situação actual já é de esperar a possível ocorrência de situações crónicas e
episódicas de poluição atmosférica na região em estudo, associadas a estes poluentes.

Assim o acréscimo destes poluentes na atmosfera conduzirão a um impacte negativo muito significativo, de
âmbito regional, pelo que deve limitar-se a emissão destes poluentes que estão associados, entre outras,
fontes, a unidades que detenham processos de combustão.

Como medidas a tomar para a redução dos efeitos negativos gerados pela implantação do Projecto
considera-se que deveria privilegiar-se a implantação de unidades industriais no loteamento que não fossem
grandes emissoras de compostos associados a operações de combustão.

–Introdução
–Antecedentes
–Localização
–Características - Projecto
–Situação de Referência e
Impactes Previstos
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Ambiente sonoro

Situação de referência

Durante a fase de construção, o ruído será essencialmente gerado pela utilização e movimentação de
maquinaria de apoia à obra e pelo transporte de materiais.

Na fase de operação, a única origem de ruído que se assevera como certa respeita à circulação de veículos,
principalmente veículos pesados. É de salientar que o PL apresenta um conjunto de espaços verdes,
nomeadamente de enquadramento da rede viária, o que para além das virtudes paisagísticas poderá servir
como barreira sonora.

Embora em ambas as fases de projecto esteja previsto o aumento dos níveis sonoros relativamente à
situação actual, considera tratar-se de um impacte negativo pouco significativo devido à ausência de
receptores situados na envolvente

Impactes

–Introdução
–Antecedentes
–Localização
–Características - Projecto
–Situação de Referência e
Impactes Previstos

•Geologia e
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–Plano de Monitorização

A área em estudo apresenta em relação ao ambiente sonoro uma
elevada qualidade, uma vez que a presença de algumas fontes de
ruído na proximidade, nomeadamente da Central Termoeléctrica, é
praticamente imperceptível no local, facto para o qual contribui a cortina
arbórea existente entre a área de estudo e aquela instalação.
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Ecologia

Situação de referência

Dada a forte intervenção humana verificada na área de implantação do Projecto a vegetação presente encontra-
se significativamente alterada. A fauna, embora diversificada e com alguns elementos com estatuto de
conservação elevado, não assume igualmente uma importância significativa, dada a reduzida dimensão das
populações em causa.

Na figura junta apresenta-se planta da vegetação existente na área de estudo e na área envolvente. Da análise
da mesma verifica-se que na área afecta ao presente EIA a vegetação existente caracteriza-se essencialmente
pela ocorrência de pastos, classe 7.

1- sebes
2- matos, sujeitos a pastoreio (gado ovino)
3- vegetação herbácea
4- vegetação higrófila
5- pastos utilizados por gado bovino
6- eucaliptal
7- pastos com alguns sobreiros (gado ovino)

Os impactes gerados pela implementação do Projecto de Loteamento na vegetação e na fauna serão, de uma
forma geral, pouco significativos, assumindo maior significado durante a fase de construção nas acções que
respeitam directamente à destruição de alguma da vegetação e às construções propriamente ditas.

Para compensar os efeitos negativos da implantação do Projecto sugere-se a execução de um Plano de
Recuperação Paisagística adequado, que inclua apenas espécies da área e que compreenda a erradicação das
espécies características de outros locais actualmente existentes na área de afectação, como as acácias e o
chorão.

Impactes

–Introdução
–Antecedentes
–Localização
–Características - Projecto
–Situação de Referência e
Impactes Previstos
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Sócio economia

Situação de referência

A análise demográfica e sócio-económica abrangendo os concelhos de Sines e Santiago do Cacém, este último
devido à proximidade e interdependência com o concelho de Sines, permitiu retirar as seguintes conclusões:

• O concelho de Sines apresentou um aumento do número de residentes entre 1950 e 2001 (4.087 habitantes).
• O concelho de Sines continua a registar acréscimos de população residente, quer ao nível do concelho quer ao
nível das duas freguesias que o compõem.
• A densidade populacional é considerada alta relativamente à média dos concelhos da região.
• O concelho de Sines é o concelho que apresenta a população mais jovem do Alentejo Litoral.
• A taxa de desemprego nestes concelhos, em 1991, era relativamente elevada (9,3% em Sines e 10,3% em
Santiago do Cacém), semelhante ao valor registado pela Região Alentejo (10,2%).
•Os grupos de profissões mais representativos nos concelhos de Santiago do Cacém e Sines são os
trabalhadores não qualificados e os associados à produção industrial e artesãos.
• O concelho de Sines destacam-se dos restantes concelhos do Alentejo Litoral face à sua vocação industrial e
de serviços revelada quer pelo pessoal ao serviço quer pelo número de empresas instaladas.
Impactes
Ao nível da sócio economia considera-se que os impactes serão positivos, quer na fase de construção quer na
fase de operação, nomeadamente devido aos seguintes factores:

• A área onde se insere o loteamento é vocacionada para a implantação de actividades industriais e logísticas,
pela sua inserção num pólo industrial, beneficiando de infraestruturas e actividades logísticas pré-existentes.
• A execução do projecto de loteamento na sua fase de construção e a operação das indústrias que se prevê
virem a ser implantadas conduzirá à criação de emprego, contribuindo para a diminuição das taxas de
desemprego verificadas em 1991 e para o aumento da taxa de ocupação da população em idade activa.

• A execução do projecto em estudo constitui um factor de dinamização da base económica local, com reflexos
positivos ao nível da riqueza criada e do saldo da balança comercial do concelho de Sines. O dinamismo
associado às unidades industriais a instalar poderá ter repercussões ao nível de atracção de mais investimento
(nacional e/ou estrangeiro), e em actividades subsidiárias, para o concelho.

–Introdução
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Património

Situação de referência

Relativamente ao Património, verifica-se através dos trabalhos de prospecção efectuados que não foram
interceptados e registados quaisquer tipos de vestígios arqueológicos na zona em estudo. No entanto, na zona
sudeste da área prospectada foi registado o aparecimento de seixos rolados que apesar de não apresentarem
indícios de se encontrarem trabalhados pelo Homem podem sugerir a presença de vestígios.

Impactes

O facto de ter sido registado o aparecimento de seixos rolados na área em estudo, determina que possam
ocorrer impactes negativos, pelo que esta área deverá ser alvo de especial acompanhamento, sobretudo porque
fora da área em estudo já foram identificados sítios arqueológicos.

Assim, como carácter preventivo propõe-se o acompanhamento da obra de construção das infraestruturas
associadas à execução do projecto de loteamento por um arqueólogo, em particular quando ocorrerem
alterações na morfologia do solo.
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Paisagem

Situação de Referência
A área urbana de Sines caracteriza-se por apresentar uma paisagem que, nos últimos 25 anos, sofreu uma
enorme transformação, como resultado do desenvolvimento industrial e portuário que a alterou profundamente.
Na área de implantação do projecto identificaram-se as seguintes áreas de paisagem:

• O Corredor de Acessibilidade, que corresponde a uma faixa linear que se desenvolve na direcção Este -
Oeste com inflexão para sudoeste no limite Oeste da parcela, ocupada por linhas de caminho de ferro.

• A zona ribeirinha, correspondente ao leito menor do curso de água, que margina a área em estudo e que
acompanha o desenvolvimento da linha de caminho de ferro. Trata-se de uma linha de água com um leito bem
definido e marginado por um coberto vegetal de reduzido valor ecológico.

• A Área Agrícola, caracterizada pelo seu relevo aplanado e por uma ocupação dominada por cereais.

Em consequência da implantação e funcionamento dos estaleiros e das acções inerentes à fase de construção,
verificar-se-ão alguns impactes negativos,  devido essencialmente à presença do estaleiro, ao aspecto “inacabado”
das zonas em construção, ao movimento de veículos e à movimentação de materiais no terreno. Parte destes
impactes serão temporários, já que cessam com o final da fase de construção.

Na fase de operação, a implantação de novas estruturas num terreno praticamente plano afectará moderadamente
o valor da paisagem no local, implicando uma nova percepção visual a partir das imediações. Este facto constituirá
um impacte negativo significativo.

No entanto, destaca-se que no Projecto de Loteamento se prevê a criação de Espaços Verdes de Enquadramento
e Valorização, nomeadamente com o objectivo de compensar a impermeabilização do solo e reduzir o impacte
visual das construções e infraestruturas, medidas que contribuem para minimizar os impactes na paisagem

Impactes
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Monitorização

Relativamente à fase de operação do Projecto, a definição nesta fase do EIA de um Plano de Monitorização
associado às unidades industriais que vierem a ser instaladas é precoce já que se desconhecem as unidades
industriais a instalar. No entanto admite-se que, em função da tipologia das unidades a instalar, os principais
parâmetros genéricos a monitorizar na descarga das águas residuais e nos efluentes gasosos sejam os
seguintes:

•instalações fabris ligadas aos sectores da fabricação de produtos de cimento e de betão:

-águas residuais:sólidos suspensos totais, carência química de oxigénio e  óleos minerais
-efluentes gasosos: partículas, óxidos de azoto, monóxido de carbono

•instalações fabris ligadas à fabricação de produtos metálicos:
-águas residuais: cianetos e metais, no caso de disporem de operações de tratamento e de revestimento de
metais

•instalações fabris associadas ao corte e transformação de mármores e pedras, da fabricação de telha e tijolo:
-águas residuais: sólidos suspensos totais, carência química de oxigénio e  óleos minerais

•instalações fabris associadas à fabricação de azulejos e outros produtos refractários:
-águas residuais: metais
-efluentes gasosos: partículas, óxidos de azoto, monóxido de carbono e fluoretos

•carpintaria e fabricação de mobiliário:
-águas residuais: metais, no caso da produção de mobiliário metálico

A monitorização ambiental deverá incluir também o descritor fauna que acompanhe as alterações sofridas nas
fitocenoses por forma a que se possa compreender a forma como as diversas espécies animais se adaptam ao
novo ambiente e que se possa descrever as alterações na composição específica das comunidades.
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