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1.

INTRODUÇÃO
Identificação do projeto, fase do projeto e proponente
O presente Estudo de Impacte Ambiental, em fase de projeto de execução, incide sobre o projeto de
Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande, localizado na freguesia da Marinha Grande, no
concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria.
O proponente do projeto é a Câmara Municipal da Marinha Grande, com sede na:
•

Morada: Praça Guilherme Stephens, 2430-522 Marinha Grande

•

Telefone n.º 244573300

•

Email: geral@cm-mgrande.pt

•

NIF: 505776758

O projeto de execução é da responsabilidade da Ripórtico Engenharia.
O presente Estudo de Impacte Ambiental é da responsabilidade da FUTURE Proman, S.A..

Identificação da Entidade Licenciadora e da Autoridade de AIA
A entidade licenciadora é a Câmara Municipal da Marinha Grande.
A Autoridade de AIA competente para o presente Projeto, de acordo com o definido na alínea b), n.
º1, do artigo 8.º do RJAIA, é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
(CCDRC).

Equipa técnica responsável pelo EIA e período de elaboração
O presente EIA foi elaborado pela FUTURE Proman S.A., no período compreendido entre março e
agosto de 2019.
A equipa técnica responsável pela elaboração do EIA consta da Tabela 1.1.
Tabela 1.1 – Constituição da Equipa Técnica
Área de responsabilidade

Equipa

Habilitação Académica

Andreia Rocha

Eng.ª Ambiente

Ordenamento e Condicionantes

Paula Mendes

Eng.ª Ambiente

Ambiente sonoro

Raquel Lopes

Eng.ª Ambiente,

Coordenação Geral do EIA
Descrição de projeto, Socioeconomia e
Saúde humana
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Área de responsabilidade

Equipa

Habilitação Académica
Mestre em Ordenamento
do Território

Uso do solo

António Oliveira

Eng.º Ambiente

Joana Silva

Eng.ª Ambiente

Clima, Qualidade do Ar, Recursos
Hídricos e Qualidade da água,
Infraestruturas de água, saneamento e
resíduos
Fisiografia e Paisagem
Ecologia

Ângelo Carreto
Vanda Calvo
Bárbara Monteiro

Arquitetos paisagistas
Bióloga

Alexandre Canha – coordenação
Património

Fernando Henriques

Arqueólogos

(ZEPHYROS)
Cartografia e SIG

Hugo Faria

Desenhador (AutoCad e
ArcView)

Antecedentes do EIA
Em 23 de agosto de 2016, a Câmara Municipal da Marinha Grande submeteu, à Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C) um pedido relativo à aplicabilidade do
Regime Jurídico de AIA, para a Área de Acolhimento Empresarial da Marinha Grande.
Em resposta a este pedido, a CCDR-C, em 3 de setembro de 2016, enquanto Autoridade de AIA,
informou o proponente que a área do projeto uma vez que será superior a 20% da capacidade já
existente o projeto carece de AIA de acordo com o disposto no RJAIA, conforme abaixo se descreve:
“1. O projeto de alteração da Área de Acolhimento Empresarial corresponde a uma área de 13,69 ha e
dos quais 3,587 ha constituem uma primeira fase do projeto.
2. A ZIMG nunca foi sujeita a procedimento de AIA, contudo trata-se um projeto que se enquadra na
alínea a), do ponto 10 do Anexo II do D.L. n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (entretanto alterado pelo
D.L. n.º 47/2014, de 24 de março e pelo D.L. n.º 179/15, de 27/8) (RJAIA).
3. De acordo com a alínea b) do ponto 4 do artigo 1º do RJAIA, estão sujeitos a AIA, “qualquer alteração
ou ampliação de projetos enquadrados nas tipologias do anexo I ou do anexo II, já autorizados,
executados ou em execução e que não tinham sido anteriormente sujeitos a AIA, quando:
ii) O resultado final do projeto existente com a alteração ou ampliação prevista atinja ou ultrapasse o
limiar fixado para a tipologia em causa e tal alteração ou ampliação seja, em si mesma, igual ou superior
a 20 % da capacidade instalada ou da área de instalação do projeto existente,(…)”.
Pretende-se com o presente documento dar resposta a esta solicitação.
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Objetivos, Metodologia e Estrutura do EIA
Apresenta-se seguidamente o enquadramento legislativo e normativo que foi considerado para a
elaboração do presente EIA, o faseamento dos trabalhos desenvolvidos e metodologias específicas
associadas e, por fim, a estrutura geral do Relatório Síntese do EIA com a indicação dos volumes que
o compõem.
Tendo em consideração que, o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto em
análise decorre em fase de Projeto de Execução, o EIA assentou, nos seguintes objetivos:
•

Caracterizar os valores naturais, ambientais e socioeconómicos presentes no local de
implantação do projeto e na sua envolvente, estabelecendo um cenário de referência e as
perspetivas de evolução na ausência do projeto;

•

Identificar e avaliar, a nível de Projeto de Execução, os impactes ambientais passíveis de serem
induzidos pelo projeto em estudo, relativamente aos diversos descritores considerados;

•

Propor medidas de minimização e recomendações, aplicáveis em fase de construção,
exploração e/ou desativação do projeto;

•

Definir os Planos de Monitorização considerados relevantes.

1.5.1 Enquadramento legislativo
O atual regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) encontra-se instituído pelo DecretoLei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro (procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de
31 de outubro, alterado pelos Decretos -Leis n.ºs 47/2014, de 24 de março, e 179/2015, de 27 de
agosto, e pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho) estabelecendo o regime jurídico da avaliação de impacte
ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no
ambiente.
O referido decreto-lei transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2014/52/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, que altera a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados
projetos públicos e privados no ambiente.
A Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro aprova os requisitos e normas técnicas aplicáveis à
documentação a apresentar pelo proponente nas diferentes fases da AIA.
No desenvolvimento do EIA, foram ainda tomadas em consideração todas as disposições legais e
regulamentares decorrentes do quadro normativo legal vigente, com incidência, nomeadamente, no
ordenamento do território e na proteção de valores culturais e/ou naturais, de onde se destacam:
•

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, que define normas relativas à Rede Nacional de
Áreas Protegidas, com a Declaração de Retificação 53-A/2008, de 22 de setembro;

•

Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que procede à segunda alteração ao DecretoLei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, que
procedeu à transposição para o direito interno da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2
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de abril, relativa à conservação das aves selvagens (diretiva aves), e da Diretiva n.º 92/43/CE,
do Conselho, de 21 de maio, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora
selvagens (diretiva habitats), transpondo a Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de
maio de 2013, que adapta determinadas diretivas no domínio do ambiente, devido à adesão
da República da Croácia.
•

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007,
de 16 de março), com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, que
aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o regime legal sobre poluição sonora,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de novembro;

•

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, que contempla as disposições legais relativas à
Reserva Ecológica Nacional (REN) e ao condicionamento de alteração de áreas com
características ecológicas específicas, revogando o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março;

•

Resolução de Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro, que aprova as orientações
estratégicas de âmbito nacional e regional e permite a plena aplicação das disposições
constantes do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto.

•

Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola
Nacional (RAN) e um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo,
revogando o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho;

•

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, que estabelece as medidas e ações a desenvolver
no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e Proteção da Floresta contra Incêndios
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro);

•

Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, que estabelece o regime da prevenção e controlo das
emissões de poluentes para a atmosfera;

•

Diversas servidões administrativas já constituídas nomeadamente relativas à Rede Ferroviária
e Infraestruturas de Abastecimento de Água;

•

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a Lei da Água (alterada pelo Decreto-Lei n.º
130/2012, de 22 de junho);

•

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos
hídricos;

•

Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que define a Lei de Bases do Património Cultural
Português;

•

Decreto-Lei n.º 121/2018, de 28 de dezembro - Décima quinta alteração ao Regime Jurídico
da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho, pelas Leis n.ºs 15/2002, de 22 de
fevereiro, e 4-A/2003, de 19 de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, pela
Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, pelos Decretos-Leis n.ºs 18/2008, de 29 de janeiro,
116/2008, de 4 de julho, e 26/2010, de 30 de março, pela Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro,
pelos Decretos-Leis n.ºs 266-B/2012, de 31 de dezembro, 136/2014, de 9 de setembro, 214-
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G/2015, de 2 de outubro, e 97/2017, de 10 de agosto, pela Lei n.º 79/2017, de 18 de agosto,
e, agora, pelo Decreto-Lei n.º 121/2018, de 28 de dezembro.
Conforme já foi mencionado anteriormente, a obrigatoriedade da realização do procedimento de AIA,
no qual este EIA se insere, é decorrente do RJAIA, da alínea b) do ponto n.º 4 do artigo 1º, que refere
que a ampliação de projetos enquadrados no Anexo II, estão sujeitos a AIA, quando:
“qualquer alteração ou ampliação de projetos enquadrados nas tipologias do anexo I ou do
anexo II, já autorizados, executados ou em execução e que não tinham sido anteriormente
sujeitos a AIA, quando:
ii) O resultado final do projeto existente com a alteração ou ampliação prevista atinja ou
ultrapasse o limiar fixado para a tipologia em causa e tal alteração ou ampliação seja, em si
mesma, igual ou superior a 20 % da capacidade instalada ou da área de instalação do projeto
existente (…)”
Considerando que atualmente a Zona Industrial da Marinha Grande tem 66,3ha e o objetivo de
expansão corresponde a uma área de 13,69ha, ultrapassa assim o limite de 20% de capacidade
instalada.
Por fim, importa referir que a elaboração do presente EIA seguiu as “Normas técnicas para a elaboração
de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de
Execução” constantes no Documento Orientador do Grupo de Pontos Focais n.º 01/2016/GPF,
aprovado em dezembro de 2015.

1.5.2 Faseamento do estudo e metodologias específicas
Atendendo a que o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto em análise decorre
em fase de Projeto de Execução, o EIA elaborado assentou nas seguintes fases:
•

Fase 1 – Definição da área de estudo do EIA e consulta às entidades;

•

Fase 2 – Desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental (EIA).

1.5.2.1 Fase 1 – Definição da área de estudo do EIA e consulta às entidades
Conforme acima indicado, na Fase 1, foi definida a área de estudo, correspondendo à área de
implantação do projeto. Esta área é considerada adequada para a caracterização da maior parte dos
descritores, independentemente da sua extensão. Para análise de alguns descritores específicos a área
de estudo é alargada considerando metodologia própria para a análise.
Após definição da área de estudo (AE), destacam-se as seguintes tarefas:
•

Recolha de Informação bibliográfica e cartográfica

Procedeu-se à identificação e recolha de informação relevante no interior da área de estudo, tendo
sido dada particular atenção à análise das condicionantes biofísicas e urbanísticas constante da Carta
de Condicionantes do PDM.
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Em relação ao primeiro aspeto, foram tidas em consideração as delimitações de espaços naturais, áreas
afetas à REN e perímetros florestais e outras figuras de proteção e, no tocante ao segundo aspeto,
nomeadamente, as propostas de delimitação de perímetros urbanos, núcleos urbanos e zonas
industriais, entre outras.
No que respeita a Ecologia, em particular Flora, habitats e vegetação, a caracterização da flora e
vegetação na área de estudo foi realizada com recurso a consulta bibliográfica e prospeção em campo.
A visita de campo à área de estudo foi realizada no dia 27 de março de 2019, durante a qual foi
percorrida toda a área de estudo.
A visita de campo permitiu identificar, caracterizar e cartografar as unidades de vegetação e habitats
presentes na área de estudo (área de protejo e buffer de 50m), tendo os elementos recolhidos em
campo sido, posteriormente, inseridos num ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG).
Permitiu ainda inventariar as espécies florísticas presentes, para as quais foram efetuados
levantamentos florísticos nas várias unidades de vegetação identificadas. Nos percursos entre os
levantamentos foi ainda inventariada a presença de espécies, por forma a apurar tanto quanto possível,
a diversidade vegetal da área e aumentar a probabilidade de registar espécies com estatutos
biogeográficos (endemismos lusitânicos e ibéricos), que se encontram ameaçadas e/ou abrangidas
por legislação nacional.
Para a pesquisa bibliográfica foi tida em conta a localização da área de estudo, como tal foi considerada
a quadrícula 10x10km ND09. As principais fontes bibliográficas utilizadas para obter um elenco
florístico da área de estudo foram:
o

Flora-on (Flora-On: Flora de Portugal Interactiva, 2014);

o

3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) (ICNF, 2013);

o

Plantas invasoras em Portugal (Plantas invasoras em Portugal, 2019); e

o

Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (SPB & PHYTOS, 2018).

A nomenclatura utilizada no elenco florístico é preferencialmente a proposta por Castroviejo et al.
(1986-1996) na Flora Ibérica, para os restantes taxa recorreu-se à Flora de Portugal (Franco, 19711998).
Quanto à Fauna, a caracterização na área de estudo foi realizada com recurso a consulta bibliográfica
e prospeção em campo. A referida caracterização, tendo em conta a localização e tipologia do projeto,
focou-se nos vertebrados terrestres.
A visita de campo à área de estudo foi realizada a 27 de março de 2019. Considerando que cada grupo
faunístico tem características comportamentais diferentes, para cada grupo foi utilizado o método de
amostragem mais adequado às suas características ecológicas e que se encontra descrito em seguida.
A herpetofauna foi amostrada por prospeção debaixo de rochas expostas, árvores maturas com
buracos nos troncos e zonas com acumulação de água ou humidade. Para a amostragem de mamíferos
foram procurados indícios de presença (dejetos, pegadas) ao longo de caminhos. A herpetofauna e os
mamíferos foram amostrados com base em transectos lineares.
No caso das aves a amostragem foi efetuada por meio de pontos de escuta e observação com duração
de cinco minutos, nos biótopos mais representativos da área de estudo.
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Devido às características comportamentais de muitas espécies faunísticas (e.g. elevada mobilidade,
comportamentos esquivos, diferentes fenologias, diferentes períodos de atividade), apenas foi possível
detetar a presença de algumas das espécies potenciais na área de estudo. Contudo, através dos
habitats existentes é ainda possível avaliar o elenco da fauna com ocorrência potencial.
Para a pesquisa bibliográfica foi tida em conta a localização da área de estudo, como tal foi considerada
a quadrícula 10x10km ND09. As principais fontes bibliográficas utilizadas para obter um elenco
faunístico da área de estudo encontram-se listadas na Tabela 1.2.
Tabela 1.2 – Principais fontes de informação utilizadas para a inventariação da fauna
Grupo

Fonte

Herptofauna

Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010)

Avifauna

Altas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008)
Altas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal (Equipa Atlas, 2018)
Relatório sobre a distribuição das aves noturnas em Portugal (GTAN-SPEA,
2018)
Aves Exóticas que nidificam em Portugal Continental (Matias, 2002)
Ebird (Sullivan et al., 2009)

Aves e morcegos

Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas
aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica e à informação
geográfica associada (ICNB,2010)

Mamíferos

Atlas de Mamíferos de Portugal (Becantel et al., 2017)
Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 2013)
Análise dos dados do Programa de Monitorização de Abrigos Subterrâneos
de Importância Nacional de Morcegos (1988-2012) (ICNF, 2014)
Plano Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas (Palmeirim &
Rodrigues, 1992)

Todos os grupos

3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) (ICNF,
2013)

A fonte da terminologia e nomenclatura utilizadas para cada grupo faunístico varia, tal como listados
abaixo:
o

Anfíbios e répteis: Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010);

o

Aves: Handbook of the Birds of the World (HBW & BirdLife International, 2017);

o

Quirópteros: Nomes comuns dos morcegos Europeus segundo a EUROBATS (Lina,
2016); e

o

Restantes mamíferos: Atlas de Mamíferos de Portugal (Becantel et al., 2017).

No que se refere à componente patrimonial do estudo, foram cartografados todos os elementos
patrimoniais conhecidos no concelho da Marinha Grande, de acordo com as bases de dados da DGPC,
recorrendo-se ainda à consulta de outras fontes especializadas. Ao nível da bibliografia, para além das
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bases de dados da DGPC e outras publicações específicas, foram consultadas publicações de âmbito
regional ligadas ao património.
Para a elaboração da análise do descritor Paisagem, procedeu-se à identificação e avaliação das várias
unidades de paisagem verificadas na área em estudo e dos elementos estéticos abrangidos pela área
de intervenção do projeto, através da caraterização das suas componentes visuais e estruturais mais
relevantes na sua envolvente, com vista a avaliar de que forma a implementação do projeto influência
os cenários caraterísticos do espaço onde se insere.
Por fim, foram igualmente consultados estudos ambientais disponíveis que visassem a área em estudo.
Todos os elementos recolhidos considerados relevantes para a concretização dos objetivos da
presente fase do estudo foram integrados e analisados.
Foi ainda analisado o uso do solo dessas zonas de acordo com a informação existente à escala 1:25.000
e utilizando fotografia aérea, de modo a identificar condicionantes pré-existentes.
•

Contactos com entidades e investigadores

Em estreita articulação com o Proponente, foi elaborada uma lista de entidades a contactar no âmbito
do presente EIA, entidades essas com jurisdição sobre a área de estudo e/ou cuja atividade, presente
ou futura, poderia constituir condicionante à implantação do projeto.
O contacto formal com essas entidades foi efetivado através do envio de uma carta, da qual constava
a delimitação da área de estudo, sendo solicitado um conjunto de informações com interesse para os
estudos em causa.
Posteriormente, quando solicitado, foi fornecida a delimitação da área de estudo em suporte digital.
Nos Anexos A.1 e A.2 apresentam-se, respetivamente, as cartas enviadas no âmbito do EIA e as cartas
recebidas das entidades até ao momento de conclusão do EIA.
Foram solicitadas informações às seguintes entidades abrangidas pela AE (listadas na Tabela 1.3):
o

APA-Administração Regional Hidrográfica do Centro

o

Águas do Litoral Centro

o

ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações

o

ANAC - Autoridade Nacional de Aviação Civil

o

ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil

o

Autoestradas do Atlântico

o

CCDR-C-Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro

o

DGADR - Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural

o

DGT- Direção Geral do Território

o

DGEst - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares

o

DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia

o

DGS - Direção Geral de Saúde
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o

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro

o

DRE-C – Direção Regional de Economia do Centro

o

Direção Regional de Saúde

o

DGPC – Direção Geral do Património Cultural

o

EDP - Distribuição

o

Estado-Maior-General das Forças Armadas

o

Guarda Nacional Republicana – SEPNA

o

IP - Infraestruturas de Portugal

o

ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas

o

IMT- Instituto de Mobilidade e dos Transportes

o

Lusitaniagás – Companhia de Gás do Centro, S.A.

o

MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.

o

Ministério da Administração Interna-Secretaria Geral da Administração Interna

o

Ministério da Defesa Nacional (MDN) – Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea

o

NOS

o

REN Gasodutos

o

Serviços Municipais de Proteção Civil

o

SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal

o

Vodafone

Das entidades que enviaram resposta, apresentam-se na Tabela 1.3 as principais condicionantes e
observações mencionadas:
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Tabela 1.3 – Resumo das respostas das entidades consultadas
Entidade

Resposta/ Condicionante
Data

APA-Administração Regional
Hidrográfica do Centro

Informação
Informam que, nos termos do Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março, que estabelece a orgânica da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, IP)
e da Portaria n.º 108/2013 e 15 de março, que aprovou os estatutos da APA, IP, o processamento e cedência de dados georreferenciados tem um
custo
associado,
conforme
publicitado
no
sítio
da
APA
na
internet
(Tabela
III)
(http://www.apambiente.pt/_zdata/Divulgacao/TaxasServicos/2019/Taxas_Administrativas_2019.pdf).

Águas do Litoral Centro
ANACOM – Autoridade
Nacional de Comunicações

ANAC - Autoridade Nacional
de Aviação Civil

2019-04-10

2019-06-07

A entidade informa que não existem condicionantes de natureza radioelétrica aplicáveis à área em estudo, de acordo com o Decreto-lei n.º 597/73,
de 7 de novembro e por conseguinte não coloca objeções à realização do projeto.
A entidade refere que a área de intervenção do projeto não se encontra abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil particular, contudo refere
que caso sejam utilizadas quaisquer estruturas, cujas alturas acima do solo se possam considerar obstáculos à navegação aérea, conforme definido
na Circular de Informação Aeronáutica (CIA) 10/03 de 6 de maio, referente a “Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação
Aérea”, deve ser tido em consideração o disposto nesta circular no que respeita a balizagem diurna e luminosa.

A entidade define uma série de recomendações a serem tidas em consideração numa perspetiva de salvaguarda de pessoas e bens:
“- Consulta ao serviço municipal de Proteção Civil da Marinha Grande, no sentido de proceder a uma análise mais detalhada das condicionantes
suscetíveis de serem afetadas pela implantação do projeto.
- Deverá ser elaborado um plano de emergência para a ocorrência de acidentes ou outras situações de emergência, durante a fase de construção, onde
contemple, entre outras informações, os procedimentos a levar a cabo pelas empresas responsáveis, de forma a minimizar os potenciais efeitos negativos.
- Deverão ser equacionadas as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destina do aos organismos de socorro a envolver em situações
de acidente/emergência, durante a fase de construção.
Autoridade Nacional de
Proteção Civil - ANPC

2019-06-03

- Deverão ser tomadas medidas de segurança, durante a fase de construção, de modo a que a manobra de viaturas e o manuseamento equipamentos
não originem focos de incêndio.”
- Deverá ser assegurada a limpeza do material combustível na envolvente da área, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança contra
incêndios, no âmbito dos regimes jurídicos aplicáveis.
- Deverá ser assegurado o cumprimento das normas de segurança respeitantes ao armazenamento de matérias perigosas no espaço físico da instalação.
Os locais de armazenamento deverão estar devidamente assinalados e compartimentados, com vista a evitar situações de derrame, explosão ou incêndio.
- Deverá ser assegurado o cumprimento do Regulamento Técnico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios, que foi estabelecido pelo Decreto-lei n.º
220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual, e demais portarias técnicas complementares, em particular a Portaria n.º 1532/2008, de 29 de
dezembro.
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Entidade

Resposta/ Condicionante
Data

Informação
Por último a entidade recomenda a consulta do Capítulo VI. Instalações Industriais do “Manual de Avaliação de Impacte Ambiental, na vertente da
Proteção Civil”.
A entidade informou nada ter a opor à expansão da Zona Industrial da Marinha Grande, desde que sejam garantidas as seguintes condições:

2019-08-16

Os limites da zona non aedificandi não sejam ultrapassados;
Seja garantido o bom escoamento das linhas de água existente na via de ligação do Nó da A8 à EN 242;
As novas construções não impliquem incumprimento para a AEA em matéria de ruído.

Autoestradas do Atlântico

2019-08-26

Na sequência das preocupações em matéria de ruído, solicitaram-se esclarecimentos sobre se as preocupações estavam relacionadas com a criação
de áreas com recetores sensíveis, realçando que o projeto compreende a expansão de uma área industrial que à luz da legislação de ruído não
constitui uma zona sensível.
Perante este esclarecimento, a entidade indicou que as preocupações em matéria de ruído deixavam de fazer sentido.
A entidade refere que no que respeita ao Ordenamento do Território, irá pronunciar-se quando decorrer a fase de apresentação do EIA, com uma
descrição pormenorizada das intervenções e após constituição da respetiva Comissão de Avaliação.
Enquanto Autoridade de AIA, compete-lhe emitir a Declaração de Impacte Ambiental e fixar as condicionantes, medidas de minimização e de
monitorização mais adequadas, caso seja emitida uma DIA Favorável condicionada.

CCDR-C-Comissão de
Coordenação e
Desenvolvimento Regional do
Centro

A entidade refere ainda que o EIA deverá observar as disposições constantes dos Instrumentos de Gestão Territorial aplicáveis e salvaguardar os
regimes jurídicos relativos a restrições de utilidade pública e servidões administrativas em presença.
2019-04-09

“No que se refere aos instrumentos de gestão territorial, o projeto deverá atentar ao disposto no Plano diretor Municipal (PDM) da Marinha Grande, em
vigor nomeadamente ao estipulado para as classes de espaço em que se insere a expansão pretendida e ainda ao disposto no Plano de Pormenor da
Zona Industrial da Marinha Grande, em vigor, no que se refere à ligação e harmonização com a área de expansão.”
Relativamente à Salvaguarda dos regimes jurídicos aplicáveis quanto às restrições de utilidade pública e servidões administrativas, deve ser consultada
a Câmara Municipal para atualização da informação presente na Carta de Condicionantes.
Quanto a outras preocupações a não ser que a área de estudo (que não claramente percetível no ofício), a menos que exista área de REN que é da
competência da CCDR-C, a entidade remete para a Câmara Municipal a transmissão de tais preocupações.

DGADR - Direção Geral da
Agricultura e Desenvolvimento
Rural

2019-04-05

A entidade refere que o estudo não interfere com quaisquer estudos, projetos ou ações no âmbito das atribuições da Direção Geral, contudo
recomenda o contacto com a Direção Regional de Agricultura e Pescas da área de implementação do Projeto.

DGT- Direção Geral do
Território
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Entidade

Resposta/ Condicionante
Data

Informação

Direção Geral dos
Estabelecimentos Escolares
Direção Geral de Energia e
Geologia
Direção Geral de Saúde - DGS

2019-03-29

A entidade informou que remeteu o ofício da PROMAN com o pedido de informação para a ARS Centro para emissão de parecer.

2019-04-16

A DGPC, após solicitar a área de estudo em formato shapefile, informou que após consulta à informação geográfica constante do Atlas da DGPC, em
3 de abril de 2019, não se existe património classificado e em vias de classificação, na área em estudo. Informam ainda que não existe património
arqueológico no perímetro do projeto, deixando a nota que esta informação não invalida a existência de mais vestígios arqueológicos não
georreferenciados ou ainda não identificados na área em estudo.

DRE-C – Direção Regional de
Economia do Centro

DGPC – Direção Geral do
Património Cultural

A entidade deixa ainda o alerta de que a informação sobre o património classificado e em vias de classificação, áreas de servidão e eventuais áreas
com restrições, está disponível no geoportal da DGPC. Referem ainda que a informação detalhada sobre os sítios arqueológicos e trabalhos a eles
associados podem ser consultados no Portal do Arqueólogo, em http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=home.
Recomendam ainda a consulta à Autarquia em questão.
2019-05-23

Informam que não parece haver motivo para qualquer objeção no âmbito dos efeitos para a população e saúde humana, salvaguardando-se, como
é óbvio, a garantia de todas as medidas de segurança na execução do projeto, que protejam a saúde e a segurança dos trabalhadores e transeuntes,
assim como a nível da segurança rodoviária.

2019-04-18

A entidade respondeu que existem infraestruturas elétricas em exploração na área do EIA, nomeadamente as linhas aéreas de média tensão com a
designação Casal da Lebre – Zona industrial II e Casal da Lebre – Moita.

Direção Regional da Saúde

A entidade indica ainda que as infraestruturas são do nível de tensão de 30 kV e estão integradas na rede Elétrica de Serviço Público (RESP)
concessionadas à EDP Distribuição.
EDP - Distribuição

São ainda apresentados pela entidade uma série de pressupostos a serem cumpridos na fase de construção, nomeadamente:
“1. No decorrer de eventuais trabalhos, na proximidade das infraestruturas existentes, deverão ser salvaguardadas as distâncias de segurança previstas
na legislação, nomeadamente nos artigos 28º, 29º e 30º do Decreto Regulamentar n.º 1/92;
2. Preservar os corredores e zonas de proteção das linhas aéreas de Média Tensão existentes, considerando para o efeito as distâncias previstas no ponto
2 do artigo 28.º do Decreto Regulamentar n.º 1/92;
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Entidade

Resposta/ Condicionante
Data

Informação
3. Caso se verifique a necessidade de alterar alguma infraestrutura elétrica existente, por abertura de novas vias de circulação ou construção e/ou
ampliação de edificações, deverão solicitar atempadamente as intervenções nas mesmas. As intervenções em causa serão enquadradas de acordo com o
Decreto-lei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960;
4. Face à existência de infraestruturas elétricas nas proximidades, caso o requerente o entenda poderá solicitar o acompanhamento por parte da EDP
Distribuição de eventuais trabalhos, podendo ser utilizados os canais disponibilizados para o efeito, nomeadamente o que se encontra em
www.edpdistribuicao.pt.
A entidade alerta ainda para a necessidade de, sobretudo durante o decorrer dos trabalhos, serem tomadas todas as precauções de modo a evitar a
aproximação de pessoas, materiais e equipamentos a distâncias inferiores à prevista no Decreto Regulamentar 1/92 de 18/02, sendo o promotor e a
entidade executante considerados responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a ocorrer por falta de
cumprimento destas distâncias de segurança.

Direção Geral da Defesa
Nacional

2019-05-07

A entidade refere que a área de intervenção do projeto não se encontra abrangida por qualquer servidão militar, não vendo qualquer inconveniente
à sua concretização.

2019-05-21

O ICNF disponibiliza a seguinte informação geográfica através do geocatálogo http://geocatalogo.icnf.pt , também disponível no portal
www.icnf.pt:

GNR – SEPNA
IP - Infraestruturas de Portugal

ICNF - Instituto de
Conservação da Natureza e
das Florestas

•

Limites das áreas classificadas;

•

Árvores classificadas de Interesse Público;

•

Limites dos PROF, Sub-Regiões homogéneas e corredores ecológicos;

•

Zonas de Intervenção Florestal;

•

Freguesias prioritárias para a defesa de floresta contra incêndios;

•

Áreas ardidas;

•

Freguesias com presença do nemátodo e freguesias tampão;

•

Desertificação;

•

Habitats e espécies.

Apresentando ainda indicações em caso de ocorrência, os tópicos acima.

19.026 – Volume I - Relatório Síntese

4

Entidade

Resposta/ Condicionante
Data

Informação

2019-04-02

A entidade informou que a estrada de ligação entre a A8 e a EN242 tem perfil de Autoestrada e nós desnivelados pelo que deve ser considerada uma
via rápida de ligação à A8. A entidade acrescenta ainda que no nó desnivelado com a estrada municipal (Estrada dos Guilhermes) a zona de proteção
non aedificandi que prevalece é o círculo de 150 metros, centrado no nó, de acordo com a alínea e) do nº 8 do Artº 32º do novo Estatuto das Estradas
da Rede Rodoviária Nacional, aprovado pela Lei nº 34/2015 de 27 de Abril. Fora do nó a regra de proteção é a estabelecida na alínea a) do nº 8 do
Artº 32º do mesmo Estatuto, uma vez que se trata de uma via rápida, ou seja 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 20 m da
zona da estrada.

IMT- Instituto de Mobilidade e
dos Transportes

No que concerne às regras de proteção da área non aedificandi para a Estrada Municipal acima referida, deverá ser consultada a respetiva Câmara
Municipal, recomendando-se que sejam consideradas as distâncias estabelecidas na alínea d) do nº 8 do Artº 32º do mesmo Estatuto, aplicável às EN
em ligação com a rede nacional de autoestradas, ou seja, 20 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e
nunca a menos de 5 m da zona da estrada. Chamam ainda a atenção para que o limite da área em estudo não deverá ocupar o caminho paralelo
existente. Enviaram em anexo um desenho com as condicionantes acima referidas.

Lusitaniagás – Companhia de
Gás do Centro, S.A.
MEO - Serviços de
Comunicações e Multimédia,
S.A.
MAI-Secretaria Geral da
Administração Interna
Ministério da Defesa Nacional
(MDN) – Gabinete do Chefe
do Estado-Maior da Força
Aérea

2019-04-10

A entidade informa que o projeto não se encontra abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea e que pelo efeito não considera
existir qualquer inconveniente na concretização do projeto.

2019-04-10

A entidade informa que na área de estudo não existe nenhum condicionalismo à localização do projeto, nomeadamente porque atualmente não
existe nenhuma Estação Base a menos de 100 (cem) metros da respetiva área.

NOS
REN Gasodutos
SIRESP - Sistema Integrado de
Redes de Emergência e
Segurança de Portugal

19.026 – Volume I - Relatório Síntese

5

Entidade

Resposta/ Condicionante
Data

Informação

2019-08-28

A entidade informa que, considera a implementação do projeto bastante positiva, uma vez que prevê a construção de mais uma entrada/saída da
Zona Industrial da Marinha Grande, uma vez que presentemente a ZIMG possui apenas uma entrada e duas saídas o que poderá revelar-se
manifestamente insuficiente e/ou mesmo conflituante com os meios de socorro em caso de ocorrência de um acidente grave.
Relativamente a Incêndios florestais, por forma a minimizar a vulnerabilidade da ZIMG, à ocorrência de incêndios florestais nas áreas envolventes,
nomeadamente na Mata Nacional do Casal da Lebre, e evitar os potenciais impactos provocados, aquando da construção da ampliação da ZIMG
consideraram importante definir já e consolidar a faixa de gestão de combustível, designada por FGC, definida na legislação em 100 metros à volta
dos polígonos industriais. A execução da FGC é legalmente obrigação da entidade gestora da ZIMG, ou seja, do Município da Marinha Grande, que

Serviço Municipal de Proteção
Civil

assim sendo, cumpre garantir que na FGC sejam cumpridos os critérios gerais e suplementares definidos no Anexo do Decreto-Lei n.º 124/2006, de
28 de junho, na sua atual redação.
No que respeita à linha de água presente na área de estudo a entidade alerta para a importância de a manter a céu aberto e com a constituição de
um espaço verde, uma vez que contribuirá para uma melhor drenagem dos terrenos, minimizando o problema da deficiente permeabilização registado
atualmente e possivelmente agravado com o aumento da área de construção prevista com a ampliação da ZIMG.
Quanto à drenagem da futura zona de expansão alertam que a mesma deverá ser vista com bastante cuidado, pois o encaminhamento de todo o
volume de águas pluviais recolhido na zona de expansão (grande área impermeabilizada com estradas, estacionamentos, edifícios, etc.) para as
infraestruturas existentes poderá provocar problemas graves, por falta de capacidade de receção de um maior caudal pela ribeira do Tecelão, uma
vez que, já num passado recente em situações de pico, a linha de água não teve capacidade de escoamento, inundando alguns quintais e anexos,
causando danos materiais e pessoais.

Vodafone
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1.5.2.2 Fase 2 – Desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
A Fase 2 correspondeu ao desenvolvimento do EIA (Relatório Síntese, Peças Desenhadas e
Resumo Não Técnico).
De uma forma geral, cada um dos temas tratados no EIA foi abordado numa tripla perspetiva:
•

Caracterização da situação de referência ou descrição do ambiente afetado, na qual
se procede ao levantamento e caracterização das condições ambientais e
socioculturais existentes à data da realização deste estudo, e perspetivas da sua
evolução;

•

Identificação e avaliação de impactes, suscetíveis de serem provocados pela
implantação da infraestrutura em estudo, visando analisar as influências do projeto
naquelas condições;

•

Definição de um conjunto de medidas de minimização, programas de monitorização
e recomendações, visando potenciar os impactes positivos e minimizar os impactes
negativos, monitorizar os descritores considerados mais relevantes e indicar as
diretrizes a seguir no acompanhamento ambiental obra a realizar durante a fase de
construção;

Nesta abordagem, foram considerados para análise, os seguintes descritores ambientais
(naturais e sociais):
•

Fatores Físicos - Clima, Geologia e Geomorfologia, Solos e Hidrologia;

•

Fatores de Qualidade do Ambiente - Qualidade da Água, Qualidade do Ar, Ambiente
Sonoro (Ruído);

•

Fatores Biológicos (Ecologia) – Fauna e Biótopos, Flora e Vegetação;

•

Fatores Humanos e de Ordenamento - Paisagem, Património Arquitetónico,
Património Arqueológico, Socioeconomia e Uso do Solo.

Tendo o grau de caracterização e de análise de impactes dos vários descritores tido em
consideração a sua classificação em Fatores Muito Importantes, Fatores Importantes e
Fatores Pouco Importantes.
O desenvolvimento do EIA assentou no conjunto de trabalhos preparatórios ou preliminares
anteriormente descritos, bem como de trabalho de campo, como se descreve seguidamente:
•

Realização de trabalho de campo

O estudo foi ainda complementado com trabalho de reconhecimento de campo para a
totalidade da área de estudo, realizado em março de 2019. O trabalho de campo foi
documentado fotograficamente e validado por análise da cartografia disponível. Toda a
informação recolhida foi trabalhada e cartografada à escala 1:25.000, abrangendo descritores
como a ocupação do solo, ecologia, património e a fisiografia/paisagem.
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•

Reuniões

Em 14 de março de 2019, ocorreu uma reunião na Câmara Municipal da Marinha Grande,
com o objetivo de clarificar a área em estudo e questionar sobre a eventual existência de
condicionantes adicionais.
Em 11 de abril de 2019, realizou-se uma reunião com a Câmara Municipal da Marinha Grande,
enquanto proponente do Projeto, a equipa consultora do EIA e a CCDR-C. O objetivo
principal da reunião, foi a apresentação do projeto, suas intervenções e clarificação do seu
enquadramento no RJAIA.

1.5.2.3 Estrutura do relatório do EIA
O presente documento refere-se ao Relatório Síntese do EIA e apresenta a seguinte estrutura:
No Capítulo 1 é apresentada a identificação do projeto, fase e proponente, entidade
licenciadora e equipa responsável pelo EIA, bem como os antecedentes do EIA, o faseamento
do estudo e metodologias específicas seguidas.
No Capítulo 2 procede-se à descrição dos objetivos e justificação do projeto global em
estudo, enquanto que no Capítulo 3 é feita uma descrição do Projeto de Execução, bem
como uma análise do seu enquadramento administrativo e a presença de áreas sensíveis.
No Capítulo 4 é apresentada a descrição do ambiente afetado, enquadrando o projeto
preconizado na situação de referência atual. No Capítulo 5 apresenta-se uma análise dos
impactes ambientais decorrentes da concretização do projeto e suas infraestruturas, para
além de uma análise integrada dos mesmos e a descrição de impactes cumulativos.
No Capítulo 6 procede-se a uma análise de riscos, pretendendo-se analisar os riscos
associados à construção, presença e exploração do projeto e no Capítulo 7 apresentam-se
as medidas de minimização consideradas necessárias para minimizar os impactes
identificados.
No Capítulo 8 apresenta-se o programa de monitorização relativo ao descritor sobre o qual
se considerou poderem vir a ser esperados impactes mais relevantes, suscetíveis de
acompanhamento. No Capítulo 9 apresentam-se as lacunas técnicas ou de conhecimento,
no Capítulo 10 as conclusões do estudo e, por fim, no Capítulo 11 apresentam-se as
Referências Bibliográficas.
O Estudo de Impacte Ambiental é constituído, na sua totalidade por 6 volumes, a saber:
Volume 1 – Relatório Síntese, que corresponde ao presente documento;
Volume 2 – Resumo Não Técnico;
Volume 3 – Anexos Técnicos:
Anexo A: Correspondência com Entidades
Anexo B: Elementos de Projeto
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Anexo C: Ecologia
Anexo D: Ambiente sonoro
Anexo E: Património
Volume 4 – Peças Desenhadas;
Volume 5 – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição;
Volume 6 – Índice de Ficheiros do EIA.

2.

ENQUADRAMENTO,

OBJETIVOS

E

JUSTIFICAÇÃO

DO

PROJETO
Objetivos e Justificação do Projeto
A Zona Industrial da Marinha Grande é uma zona de acolhimento empresarial, localizada na
sede de concelho, atualmente sem lotes disponíveis, e que possui um elevado potencial de
alavancagem da economia local e regional, cuja realidade assenta num reconhecimento que
os empresários têm da mais-valia de se instalarem no contexto industrial forte, em que
beneficiam das sinergias de proximidade de fornecedores, competidores, prestadores de
serviços especializados bem como da disponibilidade de mão-de-obra altamente
especializada e centros de saber que, para ser explorada, exige uma intervenção ao nível
tanto das infraestruturas e acessibilidades como ao nível das infraestruturas de suporte às
empresas e de apoio ao desenvolvimento de fatores de competitividade internacional.
De acordo com a Câmara Municipal da Marinha Grande, que neste projeto assume o papel
de promotor, a Marinha Grande pretende afirmar e cumprir o seu papel, no âmbito das
dinâmicas regionais, enquanto concelho industrial, sendo hoje o berço de dois importantes
sectores industriais, designadamente moldes e vidro.
A Operação de criação do Parque Empresarial da Marinha Grande tem como desígnio
principal o alargamento da zona industrial da Marinha Grande e a sua respetiva
infraestruturação de modo a que este se afirme como o Parque Empresarial de referência da
região e que tenha dimensão e atributos que o destaquem a nível internacional.
Assim, paralelamente ao alargamento, a operação contempla a criação de uma estrutura de
gestão e promoção do parque com vista a incrementar os benefícios das empresas que aí
estão instaladas e das que se venham a instalar, bem como beneficiar a relação entre o
parque Empresarial as pessoas e a Cidade.
A presente operação é um pilar de uma estratégia mais alargada, que perspetiva que esta
área de acolhimento Empresarial seja mais do que um aglomerado de empresas. Para tal, a
estratégia subjacente à operação, dá particular importância ao “coração” do Parque
Empresarial onde se situam infraestruturas críticas para o desenvolvimento sustentável do
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tecido empresarial da região como sejam o CENTIMFE, CDRSP-IPL, CENCAL, OPEN e o Centro
Empresarial que dão corpo ao Parque de Ciência e Tecnologia Empresarial.
Esta operação de loteamento, desenvolve-se em duas vertentes:
•

•

Intervenção 1 – Ampliar a zona industrial da Marinha Grande
o

Execução da Rede Viária;

o

Execução das Infraestruturas.

Intervenção 2 – Modernizar e alavancar em termos de Inovação toda esta Área de
Acolhimento Empresarial, atual e ampliação. No Capítulo 3.1.3, descrevem-se
brevemente as atividades a desenvolver no âmbito desta intervenção.

Concretamente, pretende-se com o presente projeto, capacitar e melhorar as condições de
instalações de empresas, através da criação faseada de mais lotes industriais, nesta área de
acolhimento empresarial, que como já foi dito, se encontra completa, bem como potenciar
uma economia de aglomeração e de rede.
Este projeto de ampliação, pretende dar continuidade a uma estratégia de desenvolvimento
do Município, encontrando o seu fundamento na afirmação de um perfil regional de
especialização inteligente, progressivamente mais ancorado em atividades competitivas no
mercado global.
O projeto sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental, de que resulta o presente estudo,
refere-se à Intervenção 1, sendo que a Intervenção 2, corresponde a projetos de melhoria
da área industrial, não sujeitos ao Regime de AIA e independentes da Intervenção 1.

Conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial
No que respeita à conformidade com os instrumentos de gestão territorial em vigor, refirase que este projeto não se encontra previsto nas Plantas de Ordenamento do PDM do
concelho da Marinha Grande, apresentando-se como um projeto de âmbito municipal de
futuro.
O projeto encontra-se previsto, no quadro de investimentos e na revisão do PDM, a decorrer
atualmente, no sentido de colmatar uma necessidade, perfeitamente identificada no
concelho, relativa à inexistência de espaços devidamente vocacionados e infraestruturados
para a expansão e modernização das instalações industriais existentes, atrair novos
investidores e permitir a fixação de empresas no concelho da Marinha Grande, conforme
anteriormente indicado.
A análise detalhada da conformidade do Projeto, com a Planta de Ordenamento do PDM do
concelho abrangido, é apresentada no Capítulo 4.
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Antecedentes do Projeto
A atual ZIMG tem Plano de Pormenor eficaz, ratificado pela Resolução de Conselho de
Ministros n.º 37/95, de 9 de março de 1995, publicada no Diário da República, I série – B, N.º
94, de 21 de abril de 1995, objeto de uma alteração, ratificada por Resolução de Conselho
de Ministros n.º 153/98, de 10 de dezembro, publicada no Diário da República, I série – B,
N.º 300, de 30 de dezembro 1998, com a alteração ao regulamento publicada no Diário da
República, 2.ª Série B n.º 24, de 2 de fevereiro de 207, através do aviso n.º 1313/2017 e a
alteração por adaptação (ao POC OMG) publicada pelo Aviso n.º 4419/2018, do Município
da Marinha Grande, no Diário da República 2.ª Série, n.º 66 de 4 de abril.
A atual Zona Industrial da Marinha Grande “abrange atualmente uma área de 66,3 ha, em
57,55 ha dos quais se consolidam os 59 lotes existentes, sendo que, destes 57 destinam-se à
implantação de indústria. Os restantes lotes destinam-se a equipamentos, tais como: Centro
Empresarial; OPEN; Incubadora de Empresas; CENCAL IFP; IPL – Instituto Politécnico de Leiria
– CDRsp, uma ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais e uma Subestação
Elétrica.”, de acordo com informação disponibilizada pela CMMG.
As empresas atualmente instaladas na ZIMG, distribuem-se pelos seguintes sectores de
atividade:
•

Indústria de moldes metálicos para o vidro ou para plástico;

•

Indústria transformadora de matéria plástica;

•

Indústria de vidro;

•

Indústria de mobiliário;

•

Indústrias de material elétrico e artigos de iluminação;

•

Indústrias de fabricação de máquinas e metalomecânica.

Existem outros sectores económicos que, apesar de menos representativos, como sejam a
indústria de borracha, cartonagem, fabricação de embalagens de madeira, bem como
indústrias de apoio às anteriormente mencionadas e, ainda, transitários e comércio de aços,
se encontram presentes na ZIMG.
Tabela 2.1 – Empresas implantadas na atual zona industrial
Atividade

Número

% de ocupação

Indústria de Moldes Metálicos

11

27%

Indústria de Plásticos

12

29%

Indústria de Mobiliário

2

5%

Indústria de Vidro

2

5%

Indústria de Material Elétrico e Artigos de Iluminação

2

5%
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Atividade

Número

% de ocupação

Indústria de Fabricação de Máquinas e Metalomecânica

4

10%

Outras Atividades (setores: Borracha; Embalagens de Madeira;
Cartonagem; Transitários; Aços)

8

19%

Seguem-se exemplos de unidades industriais e infraestruturas existentes na atual zona
industrial:
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Figura 2.1 – Registo fotográfico de infraestruturas e unidades industriais presentes na ZIMG

Com a aquisição de uma parcela de terreno em 2014, com cerca de 136.900 m2, o Município
da Marinha Grande, elaborou uma estratégia de desenvolvimento de médio e longo prazos
para a área de localização empresarial do concelho. Com a aquisição deste terreno, é
intenção do município a curto/médio prazo proceder, à construção de 20 lotes industriais.
De acordo com a planta de ordenamento, do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande,
esta área, com o total de 13,69 ha está inserida maioritariamente em duas grandes classes –
3,857 ha - no perímetro urbano do aglomerado da Marinha Grande e a restante área em
espaço agro-florestal.
Atualmente e, dado que o PDM em vigor, se encontra em revisão, não sendo possível rever
a classificação destas áreas, não é possível ao promotor avançar com a construção, a curto
prazo, dos 21 lotes industriais previstos.
Neste âmbito, foi adotada uma estratégia de construção faseada, permitindo a expansão
imediata, nos 3.857 ha, que se encontram em perímetro urbano, em que é possível
consolidar 8 lotes e respetivas infraestruturas, constituindo-se para este efeito, as fases 1 e
2 do projeto.
E, posteriormente, com a revisão do PDM, e a consequente revisão da classificação da
restante área, será acionada a alteração e ampliação do Plano de Pormenor da Zona
Industrial, permitindo incorporar os restantes 13 lotes, avançando então para a construção
da fase 3 da expansão da Zona Industrial da Marinha Grande.
Este faseamento construtivo pode ser observado na figura seguinte.
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Figura 2.2 – Faseamento de expansão da Zona Industrial da Marinha Grande

O presente estudo ambiental será realizado para a área total de expansão da Zona Industrial
da Marinha Grande, tendo presente que a execução das fases 1 e 2 estão dependentes da
publicação da Declaração de Impacte Ambiental, favorável ou favorável condicionada, e a
fase 3 ficará condicionada à publicação da revisão do PDM e do respetivo Plano de Pormenor.
O Loteamento proposto é um loteamento industrial típico dividido em lotes individuais, com
infraestruturas: rodoviárias (arruamentos e estacionamento); comunicações; elétricas;
abastecimento de águas e saneamento. Deste modo a área industrial ficará devidamente
estruturada segundo princípios orientadores de ordenamento do território e gestão urbana.
A tipologia do projeto em análise está sujeita ao regime jurídico da urbanização e edificação
(RJUE), Decreto-Lei n.º 121/2018, de 28 de dezembro - Décima quinta alteração ao Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho, pelas Leis n.ºs 15/2002, de
22 de fevereiro, e 4-A/2003, de 19 de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de
agosto, pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, pelos Decretos-Leis n.ºs 18/2008, de 29 de
janeiro, 116/2008, de 4 de julho, e 26/2010, de 30 de março, pela Lei n.º 28/2010, de 2 de
setembro, pelos Decretos-Leis n.ºs 266-B/2012, de 31 de dezembro, 136/2014, de 9 de
setembro, 214-G/2015, de 2 de outubro, e 97/2017, de 10 de agosto, pela Lei n.º 79/2017,
de 18 de agosto, e, agora, pelo Decreto-Lei n.º 121/2018, de 28 de dezembro.
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3.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Localização do Projeto

3.1.1 Enquadramento administrativo e geográfico
De acordo com as divisões territoriais de Portugal, o projeto implanta-se geograficamente
na NUTS II1 da Região Centro e, segundo a divisão do território em NUTS III, na região de
Leiria.
Segundo a divisão administrativa, o projeto enquadra-se no distrito de Leiria, no concelho
da Marinha Grande e freguesia da Marinha Grande. Na Figura 3.1, podem observar-se estas
delimitações.

Figura 3.1 – Enquadramento administrativo da área de estudo

1

NUT é a sigla utilizada oficialmente para designar a Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, criada pelo
INE (Instituto Nacional de Estatística). De acordo com esta Nomenclatura, o território foi dividido em Continente (NUT I),
Regiões (NUT II) e Sub-regiões (NUT III). O nível abaixo é constituído pelos concelhos.
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3.1.2 Áreas sensíveis
Consideram-se como áreas sensíveis, de acordo com o estabelecido nos termos da alínea a)
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, as seguintes Áreas:
i.

as Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de
julho, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 242/2015, de 15 de outubro;

ii.

as Áreas Classificadas que integram os Sítios da Rede Natura 2000, definidos nos
termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo DecretoLei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8
de novembro, diploma que revê a transposição para a ordem jurídica interna da
Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril (relativa à conservação das aves
selvagens), e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio (relativa à
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens);

iii.

as zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação,
definidas na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política
e do regime de proteção e valorização do património cultural.

O diploma que constitui a Rede Nacional de Áreas Protegidas, Decreto-Lei n.º 142/2008, de
24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, consagra
cinco figuras de proteção: Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural, Paisagem
Protegida e Monumento Natural, podendo ainda ser classificadas áreas protegidas de
estatuto privado, designadas áreas protegidas privadas.
A Rede Natura 2000 é definida como uma rede ecológica de âmbito europeu que
compreende as áreas classificadas como ZEC – Zona Especial de Conservação (de habitats) e
as áreas classificadas como ZPE – Zona de Proteção Especial (da avifauna). A Resolução do
Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho aprovou o Plano Setorial da Rede
Natura 2000 relativo ao território continental.
Na Figura 3.2, demonstra-se que as áreas sensíveis mais próximas do projeto distam
aproximadamente 10 km da área de estudo.
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Figura 3.2 – Áreas sensíveis mais próximas do projeto

3.1.3 Relação do Projeto com outro(s) projeto(s) de desenvolvimento
existente(s) ou proposto na vizinhança
Tal como já foi mencionado nos objetivos e justificação do Projeto, a Câmara Municipal da
Marinha Grande, que assume neste projeto o papel de promotor, encontra-se a desenvolver
outras intervenções e ações de melhoria na atual Área Industrial da Marinha Grande com
objetivo de modernização e rejuvenescimento desta área empresarial.
Com estas ações de melhoria, acima identificadas como Intervenção 2, pretende-se a
criação de uma imagem única e uníssona que se traduza, neste território, no
rejuvenescimento desta área de acolhimento empresarial, criando condições para a
instalação e manutenção de empresas, potenciando economias de aglomeração e de rede,
encontrando-se contempladas ações, tais como:
•

Criação e implementação de diferentes modos de mobilidade;

•

Promoção de mobilidade desenhando um espaço de acolhimento inclusivo;

•

Promoção de uma imagem de modernidade nos diversos espaços públicos;

•

Intervenção ao nível da Sinalética e Acessibilidades;

•

Intervenção Iluminação Pública.
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São ainda necessárias intervenções nas redes de infraestruturas existentes e rede viária, por
forma a compatibilizar as infraestruturas existentes com as futuras. Esta compatibilização foi
devidamente acautelada na elaboração dos Projetos de Execução das especialidades.
Salienta-se que estas intervenções não estão sujeitas ao RJAIA, contudo devido à sua
proximidade e necessária compatibilização, as intervenções serão consideradas para efeitos
de impactes cumulativos, caso seja aplicável. É apresentada no Anexo B, a memória descritiva
destas intervenções, para efeitos de consulta.

3.1.4 Instrumentos de Gestão Territorial em vigor
No Capítulo 4.7, do presente EIA, abordam-se em maior detalhe os instrumentos de
ordenamento e gestão territorial em vigor na área do projeto, podendo salientar-se os
seguintes:
•

Plano Diretor Municipal do Concelho da Marinha Grande;

•

Plano de Pormenor da Zona Industrial da Marinha Grande;

•

Plano Regional de Ordenamento do Território Centro;

•

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras Oeste – PGRH5A (de
acordo com a organização do 2º ciclo);

•

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Centro Litoral.

De uma forma geral, as classes de espaço definidas no Plano Diretor Municipal do concelho
abrangido pela área de estudo incluem espaços urbanos e urbanizáveis, espaços florestais e
espaços canal.

3.1.5 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública
No Capítulo 4.8, do presente EIA descrevem-se as condicionantes, servidões e restrições de
utilidade pública existentes na área de estudo. Salientam-se, a este respeito, a Reserva
Ecológica Nacional, Mata Nacional do Casal da Lebre, servidões rodoviárias e perímetro
urbano.

Caracterização do Projeto
3.2.1 Enquadramento
O Projeto de Expansão da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) consiste no loteamento
industrial com 21 lotes e na construção das infraestruturas necessárias para a implementação
de novas unidades destinadas à indústria, comércio e serviços.
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A Zona Industrial da Marinha Grande situa-se no extremo Sul da cidade e é delimitada a
Poente pela linha de caminho-de-ferro, “linha do Oeste”, com ligação ao porto marítimo
mais próximo, que se situa na Figueira da Foz, a Sul pelo nó de acesso à A8 e a Poente pela
Estrada do Guilherme, que liga a Marinha Grande à Maceira, concelho de Leiria. O aeroporto
internacional de Lisboa dista cerca de 130 Km e o do Porto, 196 Km.
Relativamente a acessibilidades, a área de implantação da ZI da Marinha Grande encontrase delimitada a Sul pelo nó de ligação da A8 e a Norte pela Rua da Grécia e a Este a Estrada
do Guilherme.
O projeto consiste na criação de 21 lotes industriais como anteriormente referido, cuja
construção requer a execução de atividades de decapagem e terraplenagem, pavimentação,
redes de infraestruturas, nomeadamente abastecimento e incêndio, saneamento, águas
pluviais, eletricidade (incluindo iluminação pública), gás e telecomunicações. Será ainda
executada a Sinalização Rodoviária (horizontal e vertical).
Este projeto tem a particularidade, de a execução do loteamento ser faseada, para garantir a
compatibilidade do projeto com os IGT’s em vigor, tal como já explicitado na justificação do
projeto.
A estrutura da área de expansão da Zona Industrial da Marinha Grande, foi elaborada tendo
em atenção a legislação aplicável, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, com as alterações introduzidas 2, pela Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março e
as normas e prescrições constantes no Plano de Pormenor da Zona Industrial, aprovado em
Assembleia Municipal a 4 de julho de 1991 e ratificado pelo SEALOT, em 14 de outubro de
1991, com a publicação no Diário da República de 8 de abril de 1992.
A organização estrutural da expansão da Zona Industrial da Marinha Grande, pretende
alcançar os seguintes objetivos de organização e infraestruturas:
•

Promover lotes de dimensões diversificadas permitindo deste modo a instalação de
indústrias de pequena a média dimensão;

•

Integrar de forma adequada unidades de equipamento coletivo e de espaços verdes
de utilização pública;

•

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

2

Decreto-Lei n.º 121/2018, de 28 de dezembro - Décima quinta alteração ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho,
pelas Leis n.ºs 15/2002, de 22 de fevereiro, e 4-A/2003, de 19 de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, pela
Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, pelos Decretos-Leis n.ºs 18/2008, de 29 de janeiro, 116/2008, de 4 de julho, e 26/2010, de
30 de março, pela Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro, pelos Decretos-Leis n.ºs 266-B/2012, de 31 de dezembro, 136/2014, de
9 de setembro, 214-G/2015, de 2 de outubro, e 97/2017, de 10 de agosto, pela Lei n.º 79/2017, de 18 de agosto, e, agora,
pelo Decreto-Lei n.º 121/2018, de 28 de dezembro.
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De acordo com informação fornecida pelo promotor, nas 1ª e 2ª fases a realizar, a área de
expansão corresponde a 3,857 ha, os quais serão ocupados pelos 8 lotes a constituir, por
forma a promover a fixação de empresas. Os lotes terão áreas compreendidas entre os
1716,63 m² e os 4537,07 m². Na 3ª fase, será ocupada a restante área do terreno disponível
para esta operação de expansão, como se pode observar na tabela seguinte:
Tabela 3.1 – Área dos lotes e de implantação
Área de
implantação

Lote

Área de lote

50

1.716,63

858,32

51

2.058,32

1.029,16

52

2.532,76

1.261,88

53

3.035,03

1.517,52

54

3.486,86

1.743,43

55

3.769,19

1.884,60

56

4.037,06

2.018,53

57

4.537,07

2.268,54

1ª e 2ª fase

3ª fase
58

11.951,54

5.975,77

59

4.628,58

2.314,29

60

4.738,81

2.369,41

61

4.975,79

2.488,40

62

4.534,42

00,00

63

7.490,58

3.745,29

64

4.038,09

2.019,05

65

4.096,59

2.048,30

66

3.141,69

1.570,85

67

2.943,54

1.471,77

68

4.050,32

2.025,16

69

3.258.67

1.629,34

70

3.014.31

1.507,16

Na tabela seguinte, resumem-se os parâmetros urbanísticos da intervenção proposta:
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Tabela 3.2 – Índices urbanísticos

Fases 1 e 2
(ha)

Fase 3
(ha)

Área de expansão

3,86

9,83

Área dos Lotes
Área a impermeabilizar (área de implantação de edifícios a
permitir)

2,52

6,29

1,26

2,92

Áreas de arranjos exteriores

0,56

0,45

Área de arruamentos

0,99

0,54

Passeios

0,62

0,26

Área de vias de mobilidade suave

0,08

0,0

Área de estacionamento

0,18

0,05

Descrição

Nos lotes destinados às atividades industriais o índice máximo de impermeabilização é de
50% da área dos lotes.
Na figura seguinte pode observar-se o layout dos loteamentos a construir, nas duas fases de
expansão. Realça-se que para efeitos da avaliação de impacte ambiental será considerada a
área total de expansão.

Figura 3.3 – Layout inicial da expansão

Figura 3.4 – Layout final da expansão

Para a definição dos lotes e respetiva implantação, foram acautelados os índices definidos
no Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, artigo 7º, uma vez que a área prevista para
a expansão não está inserida, à data de elaboração do estudo, na área do Plano de Pormenor
da Marinha Grande, de acordo com o seguinte:
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“3 - A ocupação das áreas industriais e das ARAE será regulamentada pelos planos de
pormenor e os respectivos regulamentos, sem prejuízo de outras especificações que se
consideram necessárias, ocupam-se designadamente das classes de actividades
industriais, áreas para instalação de armazéns e serviços de apoio às actividades
produtivas, índice vo1umétrico, afastamentos das edificações aos limites do lote e
faixas de protecção entre edificações industriais, área de parqueamento e forma de
acesso aos lotes, sistemas de segurança, tratamento de efluentes, abastecimento de
água e energia eléctrica, definindo, se possível, as zonas alimentadas em BT e MT.
4 - Consideram-se desde já, para as áreas industriais da Marinha Pequena, Vieira de
Leiria e para a expansão da zona industrial da Marinha Grande, os seguintes
indicadores urbanísticos:
a) Percentagem de ocupação - 50%;
b) Índice vo1umétrico máximo -5 m3/m2;
c) Afastamentos - 3 m, 5 m e 10 m (respectivamente laterais, frontais e posteriores);
d) Estacionamento mínimo dentro do lote - 1 lugar/50 m2 de construção.”
Realça-se que, na fase de exploração, a ocupação dos lotes agora previstos, será precedida
do respetivo processo de licenciamento, junta da entidade responsável, sendo nessa fase
garantido o cumprimento na totalidade do acima exposto.

3.2.2 Identificação das componentes do Projeto
O projeto consiste na execução de um novo loteamento industrial, com a construção de
novas estradas e respetivas infraestruturas e sinalização.
O projeto de execução, a seguir descrito, é composto pelos seguintes elementos:
•

Projeto de Sinalização e Equipamentos de Segurança;

•

Projeto de Rede Rodoviária;

•

Projeto de Redes de Abastecimento de Água;

•

Projeto de Rede de Drenagem de Águas Pluviais;

•

Projeto de Rede de Distribuição de Gás;

•

Projeto de Instalações Elétricas;

•

Projeto de Telecomunicações.

Para uma análise mais detalhada, podem ser consultados os Projetos de Execução, a entregar
em volumes autónomos.
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Serão anexados ao EIA, para efeitos de consulta, uma Memória Descritiva explicativa,
elaborada pelo promotor do Projeto, Plantas Gerais e Condições Técnicas com cálculos,
sempre que se justifique.
A operação de loteamento compreende todos os trabalhos previstos nos projetos de
execução apresentando-se seguidamente os aspetos mais relevantes dos trabalhos a
executar. A descrição dos elementos de projeto a seguir apresentada tem como base as
Memórias Descritivas de cada especialidade, do projeto a executar.

3.2.2.1 Trabalhos preparatórios e terraplenagem
Tendo em consideração as informações constantes do projeto de execução, para dar início
à fase de construção são necessários trabalhos preparatórios como:
•

Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno.

•

Deslocação de obstáculos (cabos elétricos, telefónicos, canalizações, vias, etc...)
existentes que, por dificultarem a execução da Obra tenham que ser total ou
parcialmente colocados noutros locais, provisória ou definitivamente.

Para a preparação da plataforma, onde serão executados os lotes, foram consideradas as
seguintes atividades:
•

Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média definida no projeto

•

Escavação para implantação da obra e/ou para colocação do terreno às cotas
previstas no projeto para implantação da obra

•

Aterro com solos selecionados provenientes da escavação ou com terras de
empréstimo

•

Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo de caixa para
restabelecimento da rasante e/ou colocação do terreno á cota prevista em projeto
para receber pavimento

Para estabelecer um balanço dos volumes de escavação e aterros foram considerados, para
além dos valores das escavações e aterros da terraplenagem (grande parte do valor), os
valores associados à execução de infraestruturas das redes de drenagem e pluvial.
Tabela 3.3 – Movimentação de terras associados ao projeto
Balanço

Unidade

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Total

m3

31000

83000

52000

166000

m3

16000

11000

5000

32000

m3

15000

72000

47000

134000

Volume escavação
Volume - aterro
Volume vazadouro
autorizado
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Pelo exposto na tabela anterior, verifica-se que se prevê escavar, aproximadamente, um total
de 166.000m3 de terras. O volume de terras para aterro será de apenas 32.000m3,
constatando-se que não está previsto em termos de quantidades de projeto enviar para
vazadouro autorizado cerca de 134.000m3.
Contudo, salienta-se que, no projeto de execução é deixada em aberto a possibilidade de
utilização de parte do volume de terras sobrantes, desde que estas apresentem as
características necessárias para o efeito, sujeito à aprovação da fiscalização da obra em fase
de construção.

3.2.2.2 Sinalização e equipamentos de segurança
A Sinalização proposta é constituída por Sinalização Vertical, utilizando diversos tipos de
sinais cuja localização e forma estão indicados nos desenhos correspondentes e por
Sinalização Horizontal, constituída por marcas no pavimento, encontrando-se também
especificada nos desenhos elaborados para esse fim.
Tanto a sinalização vertical como a horizontal, obedecem às normas nacionais em vigor,
nomeadamente ao Decreto Regulamentar n.º 22-A/98 de 1 de Outubro que aprova o
Regulamento de Sinalização de Trânsito.
Sinalização Vertical
Está prevista a colocação de placas de sinalização de perigo, prescrição absoluta e permissão.
Como critério de dimensionamento dos diferentes sinais de código optou-se sempre pela
dimensão de 70 cm.
A sinalização foi prevista ser refletorizada com telas refletoras para que sejam facilmente
percetíveis, nomeadamente pelo tráfego noturno.
Os sinais são colocados já pintados, transversalmente em relação ao eixo da via, devendo
fazer com este um ângulo de aproximadamente 80º e a uma distância entre o bordo, do
sinal, mais próximo da berma e a extremidade desta não inferior a 50 cm.
Os sinais de perigo não devem ser colocados a menos de 150 metros nem a mais de 300
metros do ponto da via a que se referem, salvo se as condições da via não permitirem estas
distâncias devendo, nesse caso ser colocado um painel adicional indicando a distância.
Sinalização Horizontal
A sinalização horizontal é composta essencialmente por marcas longitudinais continuas e/ou
descontinuas consoante os casos.
Toda a sinalização horizontal foi prevista ser executada em material termoplástico
retrorrefletor branco de aplicação a quente, com incorporação de esferas de vidro,
garantindo-se assim a perfeita visibilidade noturna.
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3.2.2.3 Rede Viária
Pretende-se executar a ampliação desta zona industrial, criando 21 novos lotes localizados a
sul dos atualmente existentes assim como toda a rede viária e infraestruturas necessárias à
sua utilização.
Os trabalhos de Ampliação da Zona Industrial serão desenvolvidos em 4 partes conforme
indicado nas peças desenhadas do projeto de execução, para respeitar o faseamento de
construção previsto para a expansão da zona industrial.
No âmbito desta especialidade serão realizadas atividades, fora da área de estudo, para
garantir a compatibilização da área industrial existente com a área dedicada à expansão,
como se descreve de seguida.
Está prevista a execução de 4 novos arruamentos, que farão ligação com os existentes
naquele local, nomeadamente a rua da Finlândia, a rua da Alemanha e a rotunda sul da
Estrada do Guilherme.
Nos perfis longitudinais são estabelecidos trainéis, com a inclinação adequada para se
adaptar às condições de modelação dos arruamentos existentes, garantindo boas condições
de circulação.
Na definição da rasante, procurou-se que esta satisfaça o melhor possível, as condicionantes
de projeto, nomeadamente cotas dos lotes, escoamento eficaz das águas pluviais e ligação
aos arruamentos existentes.
Na rua da Grécia será previsto a remoção de todo pavimento existente por forma a executar
uma nova estrutura de pavimento, com a mesma rasante do atual pavimento.
No perfil longitudinal a rasante foi estabelecida de forma a acompanhar a implantação dos
lotes, tendo sempre em atenção as condições existentes.
De acordo com a sua funcionalidade os perfis transversais que correspondem a faixas de
rodagem formadas no geral por dois planos com inclinação transversal de 2,5% para o
exterior.
Tendo em conta a condicionante do tráfego de veículos pesados, a faixa de rodagem terá
uma largura de 9 m de largura, zonas de estacionamento com 3 m de largura e passeios com
2,25 m de largura.
No arruamento de ligação entre a rua da Alemanha e a rotunda Sul da Estrada do Guilherme,
será dada continuidade à ciclovia da Estrada do Guilherme até à rua da Alemanha.
A intervenção na rua da Dinamarca, assinalada na figura seguinte e, prevista no projeto de
execução, não está incluída no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental, estando
inclusivamente já executada, de acordo com informação da Câmara Municipal da Marinha
Grande.
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Figura 3.5 – Rede Rodoviária (Fonte – Projeto de execução – Esboço corográfico)

No que respeita à pavimentação da rede viária, foram calculados valores do Tráfego Médio
Diário Pesado Anual (TMDP) de 234, para um valor de Eixo-Padrão de 130KN.
De acordo com tráfego esperado e carga por eixo preconizou-se uma estrutura do
pavimento que para o presente projeto constituída por:
Faixa de Rodagem e bolsas de estacionamento
•

Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB), com betume
de penetração 50/70, com 0.06m de espessura, após rega de colagem com emulsão
de betume catiónica de rotura rápida (ECR-1) à taxa média de 0.5Kg/m2;

•

Camada de regularização em ASPHALT CONCRET AC 20 REG 50/70 (MB), com 0.07m
de espessura, após rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida (ECR1), à taxa média de 0.5Kg/m2.

•

Camada de base em ASPHALT CONCRET AC 20 BASE 50/70 (MB) com betume de
penetração nominal 50/70, com 0.07m de espessura, incluindo impregnação
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preliminar com emulsão catiónica do tipo ECI à taxa média de 1.0 Kg/m2 e rega de
colagem com emulsão catiónica de rotura rápida, à taxa média de 0.5Kg/m2.
•

Camada de base em material britado de granulometria extensa, com 0.15m de
espessura.

•

Camada de sub-base em material britado de Granulometria extensa, com 0.15m de
espessura.

•

Leito de pavimento em material britado de granulometria extensa, com 0.15m de
espessura, executado sobre manta geotêxtil de 400g/m2 (tração mínima de 15
kN/m).

Passeios
•

Camada de base em material britado de granulometria extensa, com 0.15m de
espessura;

•

Almofada de pó de pedra com 0,05 m de espessura;

•

Pavimento em pedra chão do tipo retangular à cor cinza com 0,05 m de espessura.

Ciclovia
•

Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB), com betume
de penetração 50/70, com 0.05m de espessura pintada à cor vermelho, incluindo
impregnação preliminar com emulsão catiónica do tipo ECI à taxa média de 1.0
Kg/m2;

•

Camada de base em material britado de granulometria extensa, com 0.15m de
espessura.

Os trabalhos para execução dos arruamentos envolverão maioritariamente a realização de
escavações na abertura de caixa e nas zonas de corte, os aterros serão mais expressivos junto
à rotunda. Relativamente aos taludes será adotada uma inclinação de 3/2 (H/V) para os
taludes de escavação e de 3/1 para os taludes de aterro.

3.2.2.4 Rede de Abastecimento de Água
A rede de distribuição de água será constituída por conjunto de condutas e elementos
especiais que constituem a unidade parcelar do sistema de abastecimento de água, cuja
finalidade é assegurar o transporte e distribuição de água a todos os loteamentos para
consumo das indústrias e para abastecimento dos vários equipamentos destinados ao
combate a incêndios.
As condutas de abastecimento de águas, de um modo geral serão implantadas na zona de
passeios, de modo a evitar atravessamentos nos arruamentos dos ramais de ligação aos
vários lotes e será sempre que possível acompanhada a inclinação dos arruamentos de forma
a reduzir os volumes de escavação.
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A rede de condutas a executar será em tubo de PEAD / PE100 da classe de pressão nominal
PN16, com SDR17.
Para o dimensionamento da rede foram tidos em conta os seguintes aspetos:
•

Capitação com base no efetivo das indústrias;

•

Grau de risco de incêndio da zona industrial;

•

Necessidades especiais de algumas indústrias.

Nesta fase do estudo não está disponível, a informação de quais as indústrias que irão ocupar
os lotes, pelo que, de modo a estimar o efetivo que poderá ocupar os novos lotes,
considerou-se um coeficiente de ocupação por área de construção de 0,05, o que
corresponde a 1 pessoa por cada 20 m2.
O cálculo da capitação, com base no efetivo das indústrias, é justificado e apresentado no
Anexo B – Elementos de Projeto.
É de salientar que o dimensionamento da rede de abastecimento de água foi efetuado a
considerar a totalidade da área de intervenção do projeto e para dar cumprimento ao layout
final do loteamento a efetuar na zona de expansão.
Nesta especialidade, será igualmente necessário realizar intervenções fora da área de estudo,
por forma a garantir a compatibilização das infraestruturas, existentes e projetadas.

3.2.2.5 Rede de Drenagem de Águas Residuais
À semelhança da Rede de Abastecimento de Água, também para esta especialidade, são
necessárias intervenções para compatibilização, conforme se passa a descrever.
O traçado da rede para o presente estudo contempla a formulação de uma rede de
drenagem, de modo a que os efluentes possam ser drenados graviticamente até a rede
existente de drenagem de águas residuais, considerando que na rua da Grécia serão
mantidas as caixas de visita e os coletores existentes.
Na Rua da Alemanha verifica-se que a primeira caixa de Águas Residuais se encontra a
aproximadamente 20 m do entroncamento da Rua da Alemanha com a Rua de França. Desta
caixa de visita sai um coletor em PVC com diâmetro de 200 mm.
Na Rua da Grécia existe uma Rede constituída por coletores em PVC com diâmetro de 200
mm, a qual será mantida, visto o aumento de caudal não ter implicações no seu
dimensionamento.
Nas caixas de visita de águas residuais da Rua da Grécia, terá que ser contemplado apenas a
substituição de algumas das tampas, visto esta não serem regulamentares em relação ao seu
diâmetro ou classe.
A Rede de drenagem de Esgotos tem origem nas caixas de ramal localizadas nos passeios
dos diferentes lotes a servir e funciona em sistema gravítico até à rede existente.
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As caixas de ramal a executar serão circulares com um diâmetro de 500 mm e terão uma
profundidade máxima de 1,00 m.
O traçado em perfil dos coletores adotado, foi o que foi considerado o mais adequado ao
perfil previsto, salvaguardando aspetos técnicos e económicos, sendo estes implantados em
alinhamentos retos.
No traçado em perfil longitudinal, a inclinação adotada foi quase sempre a inclinação da
rasante do arruamento, de modo a evitar que as caixas de visita atingissem grandes
profundidades. O traçado proposto regeu-se pelos limites mínimos e máximos das
inclinações dos coletores e velocidades do escoamento, garantindo a vazão e o poder de
transporte.
O coletor horizontal e os ramais de ligação, em PP corrugado SN8, serão executados por
troços retilíneos e obedecerão a declives regulamentares.
As câmaras foram colocadas nos pontos de junção de coletores, mudanças de direção,
inclinação e diâmetro e nos alinhamentos retos de forma a limitar o comprimento dos troços
ao máximo de 60m, as quais permitirão desobstruir facilmente os coletores, por meio de
varejamento.
Todas as câmaras serão, de um modo geral, pré-fabricadas, compostas por anéis e cones de
betão, com tampas e aros circulares em ferro fundido de vedação hidráulica de 600mm de
diâmetro e da classe D400 (NP EN 124).
Nesta fase do estudo não está disponível, a informação de quais as indústrias que irão ocupar
os lotes, pelo que, de modo a estimar o efetivo que poderá ocupar os novos lotes, o
dimensionamento foi efetuado com base na Capitação Média Diária, já calculada para a rede
de abastecimento de água e é apresentado no Anexo B – Elementos de Projeto.
O dimensionamento da rede de águas residuais foi efetuado a considerar a totalidade da
área de intervenção do projeto e para dar cumprimento ao layout final do loteamento a
efetuar na zona de expansão.
As águas residuais serão encaminhadas para a ETAR já existente na zona industrial da
Marinha Grande, cujas características e análise se apresentam no capítulo 4.16.
Encontra-se no Anexo B referente aos elementos de Projeto o documento facultado pela
CMMG, referente aos dados e sistema de funcionamento da ETAR.
Realça-se que, pelo cálculo efetuado pelo projetista, no que respeita à produção de caudal
médio diário produzido é espetável um acréscimo de 320,2 m3/dia.
Analisando os valores disponibilizados relativos à ETAR e, tendo a mesma uma capacidade
dimensionada de 1500 m3/dia de caudal médio diário, pode concluir-se que a ETAR está
dimensionada para suportar o acréscimo de caudal estimado com a expansão da ZIMG.
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3.2.2.6 Rede de Águas Pluviais
A solução de drenagem das águas da plataforma da zona industrial passa por drenar as
águas nas bermas da plataforma com recurso à rede de sumidouros, que encaminharam as
águas pluviais até à rede de drenagem pluvial existente por meio de coletores enterrados.
Para a presente obra prevê-se executar 3 tipos de intervenção, as quais se identificam a
seguir:
•

Execução de rede de drenagem pluvial nova na zona de ampliação;

Substituição com aumento de diâmetros dos coletores e caixas de visita existentes na Rua
da Grécia, Rua da Finlândia, parte da Rua de Espanha, Rua da Áustria e restante troço que
faz ligação à vala de drenagem perto da entrada da ETAR, conforme ilustrado nas peças
desenhadas.
•

Ligação da nova rede pluvial à existente.

Para a execução da obra de aumento da Zona Industrial, interessa analisar os coletores
principais que fazem a drenagem dos atuais lotes e que farão a drenagem dos novos lotes
também, onde se distinguem dois troços.
•

Enquadramento da Rede Existente

O primeiro troço tem início na zona de ampliação, passando em seguida pela Rua da
Alemanha, parte da Rua de Portugal e Rua da Dinamarca.
Os coletores deste troço são constituídos por 2 tubos a par, executados em manilhas de
betão com diâmetro de 1000 mm, cada.
No fim das obras previstas para a ampliação da Zona Industrial, este troço de coletor fará a
drenagem de 3 diferentes zonas:
•

Zona a sul do acesso à via A8, essencialmente constituída por floresta com uma área
de aproximadamente 98,20 ha;

•

Novos lotes a executar, com uma área de aproximadamente 10,31 ha,

•

Lotes existentes, com uma área de aproximadamente 23,22 ha.

Tendo em conta estas áreas, conclui-se que que estes coletores serão suficientes para efetuar
a drenagem destas bacias, conforme se demonstra nos cálculos presentes no Projeto de
Execução – Anexo B.
O segundo troço tem início na Rua da Grécia, seguindo pela Rua da Finlândia, parte da Rua
de Espanha, Rua da Áustria e restante troço que faz ligação à vala de drenagem perto da
entrada da ETAR.
Todos os coletores deste troço foram executados em manilhas de betão, começando com
um diâmetro de 300 mm na Rua da Grécia e terminando com um diâmetro de 800 mm na
vala de drenagem perto da entrada da ETAR.
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À semelhança do primeiro troço, estes coletores farão a drenagem de 3 diferentes zonas:
•

Zona a sul do acesso à via A8, essencialmente constituída por floresta com uma área
de aproximadamente 1,68 ha;

•

Novos lotes a executar, com uma área de aproximadamente 3,20 ha,

•

Lotes existentes, com uma área de aproximadamente 19,00 ha.

Após verificação hidráulica, verificou-se que este troço não terá capacidade para executar a
drenagem destas zonas, pelo que se terá de executar a sua substituição por novos coletores
a executar em Manilhas de betão e Polipropileno SN8, com os diâmetros indicados nas folhas
de cálculo e peças desenhadas de projeto.
Rede proposta
Como tal, por forma a compatibilizar a rede existente com a rede atual, encontra-se prevista
a execução de novos troços de coletor em todos os novos arruamentos, nos arruamentos do
troço 2 e no arruamento de ligação entre a rua de Portugal e a rotunda norte da estrada do
Guilherme.
A faixa de rodagem e as bermas da estrada terão a inclinação transversal que assegure o
escoamento das águas que sobre ela irão cair, para ser recolhida pelos sumidouros
pertencentes à rede pluvial proposta.
A camada de desgaste será impermeável quer em relação à sua natureza quer ao seu estado
de conservação e as bermas serão pavimentadas, o que facilitará a drenagem.
Coletores
O coletor horizontal e os ramais de ligação dos sumidouros, em PP corrugado SN8, serão
executados por troços retilíneos e obedecerão a declives regulamentares compreendidos
entre 0.3% a 15%.
Sempre que possível, para diâmetros superiores a 500 mm foi adotada tubagem em manilhas
de betão.
Câmaras de Visita
As câmaras a executar destinam-se a receber os ramais dos sumidouros a executar. A maior
parte das câmaras serão, de um modo geral, pré-fabricadas, compostas por anéis e cones de
betão, com tampas e aros circulares em FF de vedação hidráulica de 600mm de diâmetro e
da classe D400 (NP EN 124).
Para as caixas de visita que recebam coletores com diâmetros superiores a 630 mm, será
prevista a execução de uma base em secção quadrada, com aplicação de cone prefabricado
e tampa em FF, classe D400 na zona superior.
Serão ainda previstas duas caixas de visita (CVP.21 e CVE.22) com dimensões superiores às
restantes.
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A CVP.21 fará a ligação da rede dos novos lotes ao coletor duplo no início da Rua da
Alemanha. A CVE.22 fará uma nova ligação da Rede à Vala de Drenagem existente, uma vez
que não é possível alterar o coletor existente entre a CVE.22 e CVE.23 devido às
infraestruturas de esgotos existentes. Estas caixas terão a base em forma de paralelepípedo,
sendo aplicado um cone prefabricado no topo com tampa em FF Ø600, classe D400 para
acesso.
Sumidouros
As águas serão recolhidas nas bermas através de sumidouros a relocalizar e a construir
conforme disposição apresentada nas peças desenhadas do projeto de execução, em betão
com grelha em ferro.
A sua localização ao longo dos arruamentos teve como base o seu cálculo hidráulico e as
características dos perfis longitudinais dos arruamentos.
A sua ligação à rede será feita através de ramais PP corrugado SN8 diâmetro DN 200 mm
que descarregam nas câmaras de visita.
Dimensionamento
Os traçados das redes de águas foram estabelecidos em obediência ao Regulamento Geral
dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais
(Dec. Lei n.º 23/95 de 23 de Agosto).
Foram determinados os caudais de ponta de cheia estimados para o dimensionamento dos
coletores que foram obtidos utilizando o método racional para bacias hidrográficas com
áreas inferiores a 80 hectares.
Estes cálculos podem ser observados nos elementos do projeto de execução no Anexo B.

3.2.2.7 Rede de distribuição de Gás
A avaliação dos consumos, para a área de expansão da Zona Industrial da Marinha Grande
foi feita com base nos dados disponíveis sobre a ocupação da área considerada (industrial).
Tendo em conta que não se dispõe de informação concreta sobre os consumos exatos,
considerou-se um consumo de 200m3/h por ramal.
De forma geral foi utilizado o método proposto pela Association Technique de L'Industrie du
Gaz en France, exposto no "Manuel pour le Transport et la Distribution du Gaz", o qual se
aplicou em conformidade com os pressupostos acima referidos.
A instalação será efetuada nas vias rodoviárias, onde será instalada a tubagem o mais
próximo possível dos passeios a uma profundidade de aterro de 0,90 m.
Em casos excecionais a tubagem pode ser instalada a uma profundidade menor, desde que
não colida com outras tubagens e fique adequadamente protegida contra cargas excessivas,
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nomeadamente pelo recurso à sua instalação no interior de uma manga de proteção, de
modo a garantir condições de segurança equivalente às de um enterramento normal.
No caso de mangas de proteção metálicas, devem estas ser protegidas:
•

Contra a corrosão, interna e externamente;

•

Com isolamento elétrico, em relação à tubagem que envolvem;

•

Com proteção catódica, sempre que necessário.

De acordo com informação recebida pela DGEG e confirmado no local durante os trabalhos
de campo, verificou-se que a área de estudo do projeto de expansão da Zona Industrial da
Marinha Grande interfere com redes de distribuição de gás natural da Lusitaniagás –
Companhia de Gás do Centro, S.A.
A entidade não respondeu à consulta efetuada no âmbito deste estudo, no entanto realçase que foi solicitado pelo projetista, um parecer ao Projeto de Execução.
Esta entidade emitiu um parecer favorável ao mesmo confirmando a presença no local de
uma rede de gás natural sua propriedade e indicando que “a rede de gás combustível objecto
do presente projecto está de acordo com os critérios gerais de projecto da Lusitâniagás pelo
que a mesma se considera adequada à sua utilização com Gás Natural.”
Este parecer acompanha o projeto de execução desta especialidade e está disponível para
consulta Anexo B – elementos de projeto.

3.2.2.8 Instalações elétricas (Rede MT, BT e IP)
O projeto das instalações elétricas, contempla, a execução das referidas infraestruturas e será,
então, constituído por projetos de rede de média tensão (MT), rede de distribuição em baixa
tensão (BT) e rede de iluminação pública.
Na elaboração do projeto destas redes, foram tidas em consideração as indicações
fornecidas pelo operador da rede de MT local, bem como as suas especificações para os
materiais a utilizar, bem como, a integração destas redes na infraestrutura existente.
Foram ainda, tidas em consideração as especificações solicitadas pela especialidade de
arquitetura, os levantamentos topográficos e o local onde será executado o loteamento.
Foram considerados os seguintes regulamentos em vigor:
•

Regras técnicas das instalações Elétricas de baixa tensão (RTIEBT).

•

Normas Nacionais aplicáveis, as recomendações técnicas da IEC e demais
regulamentação aplicável.

•

Regulamento de Segurança de Postos de Transformação e Seccionamento, bem
como as normas atualmente seguidas pela Empresa Distribuidora de Energia
Eléctrica e respectivas DRIE's.
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•

As normas ou normalizações a seguir, aquando da execução das instalações a que
se refere o presente projeto, são as Normas Portuguesas (NP) ou, na sua falta
reconhecida de normalização nacional a utilização de normas internacionais
nomeadamente CENELEC ou IEC, ou ainda as normas nacionais nomeadamente
Francesas ( UTE ) e Alemãs ( VDE/DIN ).

As instalações obedecerão aos regulamentos em vigor.
Rede MT
Relativamente à Rede de Média Tensão a mesma foi dimensionada tendo em consideração
a rede já existente. Na determinação das potências a disponibilizar, considerou-se o valor de
20.7KVA por lote (Os lotes poderão ser alimentados diretamente em MT).
Tendo em conta a geometria do loteamento, as potências a alimentar e os problemas
resultantes das quedas de tensão, procedeu-se à instalação de um PT de 630KVA.
O cabo de MT será colocado de modo a reduzir ao máximo o seu comprimento e ao mesmo
tempo disponibilizar de raiz o anel de MT ao maior número de lotes possível, colocando se
o PT no local indicado no sentido de estar inserido num ponto o mais central possível em
relação às cargas a alimentar em BT.
O Posto de Transformação a instalar terá, de acordo com a Memória Descritiva do Projeto,
as características normalizadas cujo fim é fornecer energia elétrica em Baixa Tensão.
O PT será do tipo interior, composto por celas pré-fabricadas em invólucro metálico. A
chegada será subterrânea, alimentada em anel da rede de Alta Tensão de 30 KV, frequência
de 50 Hz, sendo a Empresa Distribuidora a Energias de Portugal, Distribuição.
As características deste Posto de Transformação encontram-se na MD do Projeto de
Execução, sendo de realçar que para a elaboração do mesmo foram tidas em conta as
seguintes normas e regulamentos:
•

Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de
Seccionamento.

•

Regulamento de Segurança de instalações de Utilização de Energia Eléctrica.

•

Regulamento de Segurança de Instalações Colectivas de Edifícios e Entradas.

•

Normas Portuguesas aplicáveis, as recomendações técnicas da IEC e demais
regulamentação aplicável.

•

Determinações das empresas fornecedoras de energia eléctrica e respectivas
Direcções Regionais de Energia e Geologia.

Rede de Iluminação Pública
A rede de iluminação pública será executada a cabo LSVAV, com 16 mm2 de secção,
enterrado em vala, protegido nas travessias de arruamentos por tubagem PEAD.
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Os cabos serão instalados em vala de acordo com a regulamentação em vigor, com as
Normas seguidas pela Empresa Distribuidora, conforme definido nas peças desenhadas do
PE.
As colunas de iluminação serão metálicas, de secção octogonal, troncopiramidais, de
penetração direta no solo, com manilha de betão para apoio de verticalidade.
Foram previstas colunas com a altura útil de 8 m, equipadas com luminárias para lâmpadas
do tipo LED. As colunas de iluminação serão dotadas de portinhola com caixas de
proteção/seccionamento. Todas as colunas serão dotadas de elétrodo de terra de proteção.
3.2.2.9 Telecomunicações
O regulamento a aplicar na execução de uma instalação, desta natureza, está definido no
Manual ITUR, e no Decreto-Lei 123/2009, de 21 de Maio (com a redação dada pelo DecretoLei nº258/2009, de 25 de Setembro), sendo que como se trata de uma requalificação, o
principal objetivo foi reforçar a rede existente no local, tendo sempre em consideração as
prescrições já referidas e não esquecendo as orientações indicadas pelo operador da rede.
Foram também consideradas as especificações técnicas e de qualidade de equipamentos e
materiais, em vigor e aprovadas pelo ICP-ANACOM.
Para além das especificações técnicas dos materiais e equipamentos e considerando sempre
os fatores qualidade e segurança de utilização por parte do utente, o estabelecimento das
infraestruturas de telecomunicações, deve obedecer à legislação e documentação normativa
vigente, nomeadamente as Normas Europeias EN50173 e EN50174.
A estrutura da rede de tubagem principal é em ‘L’, com efeito existem dois pontos de
entrada/saída.
Tal como referido anteriormente, a instalação destina-se à qualificação de uma rua, sendo o
seu objetivo principal o reforço da rede existente e a implantação de infraestruturas para
futuras ligações.

3.2.2.9 Arranjos exteriores
No que se refere a arranjos exteriores, na área de expansão da Zona Industrial da Marinha
Grande, será dada continuidade ao trabalho de arranjos exteriores já existentes.
De acordo com o projeto de execução de rede viária, estão previstas áreas verdes, junto à
ciclovia, como se pode observar nas figuras seguintes.
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Fase 1

Fase 2

Espaços verdes
Figura 3.6 – Espaços verdes previsto (Fonte: Projeto de execução Rede Viária)

3.2.3 Principais atividades por fase de implementação
No que respeita às atividades a desenvolver por fase de implementação do presente projeto,
há a referir que, apesar da implementação do projeto ser faseada, as intervenções, processo
construtivo e exploração, a desenvolver, serão equivalentes nas 3 fases, pelo que, para o
presente capítulo, não haverá distinção relacionada com o faseamento construtivo.
Seguidamente, apresentam-se as principais ações do projeto, divididas por fase de
construção e fase de exploração. Para esta identificação, recorreu-se ao projeto de execução,
nas diversas especialidades.
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3.2.3.1 Fase de construção
3.2.3.1.1 Principais atividades
Em termos gerais, as atividades necessárias para a execução do projeto, são as seguintes:
•

Desarborização, desmatação e decapagem de toda a área de intervenção;

•

Demolição de elementos já existentes e remoção de pavimentos betuminosos já
existentes para novas ligações;

•

Terraplenagem dos terrenos, incluindo escavações e aterros, para a construção dos
loteamentos e do caminho de acesso. Nas escavações, e atendendo às características
dos solos, prevê-se o recurso a meios mecânicos convencionais;

•

Execução de vedação nos limites da área industrial, incluindo a construção dos novos
acessos e muros anexos;

•

Construção da rede geral de drenagem e caminho de acesso;

•

Construção das redes de serviço – abastecimento de água, drenagem pluvial,
drenagem águas residuais;

•

Pavimentação da rede viária e execução da ciclovia;

•

Abertura e tapamento de valas para execução das redes;

•

Execução do novo acesso à estrada municipal, incluindo escavações, aterros,
drenagem, pavimentos, pinturas, colocação de sinalização vertical, etc.

•

Estacionamentos;

•

Arranjos exteriores.

Tendo em conta que os estaleiros são da responsabilidade da entidade executante e, uma
vez que está dependente da programação da obra e não envolve a necessidade de grandes
espaços, deverão ser utilizados, preferencialmente espaços já infraestruturados ou a
utilização de um espaço a intervencionar.
São apresentados no capítulo 7, um conjunto de recomendações e critérios a ter em conta
para a sua implantação, a ser devidamente considerados em fase de construção.
Assim, a localização exata dos estaleiros será proposta pela entidade executante, devendo
estar de acordo com as recomendações e critérios definidos.
3.2.3.1.2 Materiais e energia relacionados com o Projeto
No presente capítulo serão apresentados os materiais que serão utilizados nas atividades de
execução do loteamento e respetivas infraestruturas.
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•

Materiais de construção e tubagens e acessórios associados aos trabalhos de
construçãos das redes (cimento, areia, betuminoso, materiais pré-fabricados de
betão, tubagens em PEAD e PVC)

•

Solos provenientes das terraplenagens e modelação do terreno;

•

Electricidade

•

Gasóleo

•

Água

•

Mão de obra

•

Resíduos

•

Águas residuais

3.2.3.1.3 Efluentes, resíduos e emissão de ruído previsível
Na fase de construção prevê-se a produção dos seguintes tipos de efluentes, resíduos e
emissões:
Efluentes líquidos
•

Águas residuais sanitárias produzidas nas instalações sociais dos estaleiros que
vierem a ser instalados. Propõe-se que venham a ser adotadas estruturas amovíveis
para a recolha de águas residuais geradas, quando não for possível a construção de
instalações sanitárias ligadas à rede;

•

As atividades de reparação dos veículos e equipamentos utilizados na obra, incluindo
os ligeiros são, por imposição da Câmara Municipal da Marinha Grande, realizadas
fora do estaleiro, em oficinas próprias e licenciadas para o tratamento dos
hidrocarbonetos e óleos usados, aqui apenas se precavendo situações inesperadas.
Serão armazenados pequenas quantidades de hidrocarbonetos (combustíveis para
equipamentos e óleo descofrante, essencialmente) mas não serão armazenados
óleos usados no estaleiro, reduzindo assim, a ocorrência de eventuais
contaminações acidentais, decorrentes da utilização destas substâncias.

Emissões sonoras
•

Emissão de ruído em resultado das operações de escavações para a terraplenagem,
abertura de valas, compactação, da circulação de veículos e maquinaria de apoio à
obra e do transporte de materiais;

•

Emissão de ruído das atividades de construção dos maciços de vedação, da
implantação das infraestruturas e da colocação de cabos.

Emissões gasosas

19.026 – Volume I - Relatório Síntese

38

•

Poeiras resultantes das operações de escavação, da circulação de veículos de apoio
à obra sobre os caminhos e vias não pavimentadas, e do transporte de materiais;

•

Gases de combustão emitidos pelos veículos e maquinaria na circulação pelos locais
da obra.

Resíduos
De acordo com o PPGRCD da obra, prevê-se a produção dos seguintes resíduos:
•

Solos sobrantes não reutilizáveis;

•

Resíduos de misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão;

•

Resíduos de pavê e lancil;

•

Resíduos de betão e alvenaria, resultantes da demolição de muros;

•

Resíduos de betão e de betão armado da execução dos muros novos

•

Resíduos de madeira

•

Resíduos de Papel e Cartão.

•

Resíduos de Plástico.

•

Resíduos de Metais.

De acordo com o PPGRCD do projeto, está definido que a incorporação de reciclados em
obra tem por base a hierarquia das operações de gestão de resíduos, em que se privilegiam
as operações de reutilização e reciclagem em detrimento da operação de eliminação.
•

Metodologia para incorporação de reciclados de RCD

Não se prevê a incorporação de materiais reciclados na presente empreitada. No entanto
permite-se ao empreiteiro a incorporação de reciclados em situações específicas, após
aprovação da fiscalização e do dono de obra
•

Reciclados de RCD integrados na obra

Não se prevê a incorporação de reciclados de RCD na empreitada. Serão avaliados os casos
específicos (ver alínea anterior).
•

Materiais a reutilizar em obra

Sempre que os produtos resultantes das escavações apresentarem características técnicas
que possibilitem a sua reutilização, esta poderá acontecer com a prévia aprovação da
fiscalização.
Na tabela seguinte apresenta-se a lista de tipologia de resíduos que se prevêem produzir:
Figura 3.7 – Tipologia de Resíduos a produzir na fase de construção
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Resíduo

Código LER

Betão

170101

39

Resíduo

Código LER

Mistura de betão, tijolos,
ladrilhos, telhas e materiais
cerâmicos
Solos e rochas sem substâncias
perigosas
Plástico

170107

Madeira

170201

Embalagens de papel e cartão

150101

Ferro e aço

170405

Mistura de metais

170407

Misturas betuminosas, alcatrão e
produtos de alcatrão

1703

170504
170203

Saliente-se, ainda, que no Volume 5 se apresenta o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos
de Construção e Demolição (PPGRCD) da obra.

3.2.3.2 Fase de Exploração
A fase de exploração da área de expansão da Zona Industrial da Marinha Grande está
intrinsecamente ligada e dependente da futura ocupação dos lotes agora criados. Não são
conhecidas restrições à instalações de tipologias de indústrias pelo que a ocupação dos lotes
dependerá da procura.
Cada unidade industrial, que pretenda fixar-se terá de proceder ao seu próprio licenciamento
de acordo com as suas características, junto da entidade licenciadora, a Câmara Municipal
da Marinha Grande, bem como entidades licenciadoras no âmbito do cumprimento dos
requisitos ambientais (Licenciamento Único), caso aplicável. Tais intervenções estão fora do
âmbito do presente procedimento de AIA.
De qualquer forma, por extrapolação da atual utilização da Zona Industrial da Marinha
Grande, são previsíveis ações causadoras de impactes, nomeadamente:
Atividades
•

Manutenção de espaços verdes

•

Utilização de equipamentos de transformação de matérias primas

•

Trabalhos de manutenção de equipamentos de trabalho

Consumos e emissões
•

Consumo de energia, combustível (gasóleo, gás) e água

•

Ruído e vibrações da circulação de veículos
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•

Produção de resíduos sólidos urbanos e industriais

•

Produção de efluentes líquidos

Existirá ainda uma fase de construção associada a cada indústria que se vier a fixar na área
de expansão da ZI da Marinha Grande.
Salienta-se ainda que, com ocupação dos lotes agora criados, será fomentada a atividade
empresarial e industrial, com a implementação de novas atividades económicas e criação de
emprego.

3.2.3.3 Fase de desativação
A fase de desativação não se encontra prevista, uma vez que os objetivos do projeto não
definem uma data de exploração/consignação de espaços. Trata-se ainda de um projeto em
que cada lote consistirá em uma indústria independente, pelo que não é possível definir ou
indicar o tempo de vida útil para esses investimentos.

3.2.4 Projetos Associados ou Complementares
O projeto em análise, conforme já foi mencionado anteriormente, tem como objetivo a
expansão da Zona Industrial da Marinha Grande, e consistirá numa operação de loteamento,
que implica a preparação do terreno e construção das respetivas infraestruturas para
consolidação dos lotes destinados à instalação e fixação de futuras unidades industriais.
As infraestruturas a construir dão continuidade às já existentes, nomeadamente ligações de
rede viária (interna e externa), rede de abastecimento de água, rede de incêndio, rede de
drenagem de águas pluviais e residuais, rede elétrica, rede de gás, telecomunicações e
sinalização.
Apesar de estar prevista uma intervenção de requalificação da atual ZI, que já se encontra
devidamente consolidada, o funcionamento do projeto em análise não depende destas
intervenções, pelo que não se consideram projetos completares ou associados, devendo no
entanto ser assegurada a sua compatibilização.
De qualquer forma e, como já foi referido, as atividades a desenvolver serão consideradas
para efeitos de impactes cumulativos, caso seja aplicável.

3.2.5 Justificação da Ausência de Alternativas de Projeto
O projeto em análise, conforme já referido, resulta da expansão da Zona Industrial da
Marinha Grande, desenvolvendo-se entre a atual zona industrial e a estrada de acesso do nó
da A8. Neste contexto, não foram consideradas alternativas relativamente à localização e à
área do Projeto de Ampliação da Zona industrial da Marinha Grande.
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Quanto à sua dimensão total da expansão, esta foi definida tendo em consideração a área
do terreno adquirido para o efeito, de acordo com a estratégia de desenvolvimento do
Município. O faseamento construtivo justifica-se pela necessidade de enquadramento com
os IGT atualmente em vigor.

3.2.6 Faseamento
A fase de construção da expansão da Zona Industrial da Marinha Grande decorrerá
previsivelmente ao longo do ano de 2019 e 2020, da seguinte forma:
Fase 1 – 4º trimestre de 2019 — Ligação rede viária – Rua da Grécia-Rotunda Rua do
Guilherme;
Fase 2 – 2019-2020 — Loteamento industrial e respetivas infraestruturas (8 lotes)
Fase 3 – Sem data prevista - dependente de enquadramento no PDM- Loteamento industrial
e respetivas infraestruturas (13 lotes).
Cada fase demorará cerca de 6 meses a ser construída.

4.

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO
Enquadramento geral
No presente capítulo apresenta-se a caracterização da situação de referência da área de
estudo relativamente a um conjunto de descritores ambientais que, face ao tipo e a fase em
que se encontra o projeto em causa, foram tidos como mais importantes.
Cada descritor foi caracterizado e aprofundado de acordo com uma hierarquização prévia,
definida de acordo com a sua importância e necessidade de pormenorização face ao tipo de
projeto e às potenciais interferências do mesmo sobre o ambiente em geral, tal como se
refere seguidamente:
•

Os descritores Ocupação do Solo, Condicionantes Biofísicas, Outras Condicionantes
(urbanísticas e servidões), Ordenamento do Território, Paisagem, Ambiente Sonoro,
e Componente Social foram considerados como Fatores Muito Importantes.

•

Os descritores Solos, Ecologia, Geologia, Geomorfologia e Sismicidade foram
considerados como Fatores Importantes.

•

O Clima, Património, a Qualidade do Ar, os Recursos Hídricos e Qualidade da Água
foram classificados como Fatores Pouco Importantes.

A caracterização do ambiente afetado pelo projeto recorreu a elementos bibliográficos e
cartográficos existentes, à recolha de informação com base em contactos efetuados com
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entidades com jurisdição sobre a zona e com interesse para o desenvolvimento do estudo,
bem como a reconhecimentos de campo levados a cabo diretamente por elementos da
equipa técnica.

Recursos Hídricos e Qualidade da Água
4.2.1 Hidrogeologia e Águas Subterrâneas
4.2.1.1 Sistema Hidrogeológico
Ao nível dos Sistemas Hidrogeológicos Portugal Continental encontra-se dividido em 4
unidades, a saber:
•

Maciço Antigo, também designado por Maciço Ibérico ou Maciço Hespérico;

•

Orla Mesocenozóica Ocidental, abreviadamente designada por Orla Ocidental;

•

Orla Mesocenozóica Meridional, abreviadamente designada por Orla Meridional;

•

Bacia Terciária do Tejo-Sado, abreviadamente designada por Bacia do Tejo-Sado.

O projeto em estudo insere-se na sua totalidade na Unidade Hidrogeológica da Orla
Ocidental, tal como se pode observar na figura seguinte.
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Figura 4.1 – Unidades hidrogeológicas

A caracterização seguidamente apresentada baseia-se fundamentalmente na informação
constante do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis - RH4A (2º
Ciclo de Planeamento, 2016-2021), disponível na página web da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), uma vez que a massa de água subterrânea que ocorre na área de estudo
está inserida na Região Hidrográfica 4 (RH4). Complementarmente, foram consultadas outras
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fontes de informação, nomeadamente o Sistema Nacional de Informação sobre Ambiente
(SNIAmb), bem como o Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos (SNIRH).
Conforme já referido, a área em estudo insere-se na grande unidade hidrogeológica Orla
Ocidental, a qual se caracteriza pela existência de vários sistemas aquíferos importantes
relacionados com formações calcárias e detríticas.
Na área de estudo ocorre o sistema aquífero Vieira de Leiria-Marinha Grande (Figura 4.2). Em
termos hidrogeológicos, a área de estudo insere-se na Unidade Hidrogeológica da Orla
Ocidental, especificamente no sistema aquífero Vieira de Leiria-Marinha Grande (Figura 4.2).
Em termos gerais, trata-se de uma formação aquífera composta por um complexo arenoso
(Plio-Plistocénico), dunas e areias de duna, embora também possam ser intersectados os
depósitos paleogénicos e os complexos carbonatados e detríticos cretácicos.
A litologia Plio-Plistocénico é composta por areias finas, por vezes argilosas, areias finas a
grosseiras com seixos e calhaus e algumas argilas, a espessura é muito variável, desde 50 m
a 245 m.

Figura 4.2 – Sistemas Aquíferos

4.2.1.2 Águas Subterrâneas
Na área de estudo identifica-se a massa de água subterrânea PTO12_Vieira de Leiria-Marinha
Grande, com estado químico “Bom”, estado quantitativo “Bom” e estado global “Bom”.
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De acordo com o referido no PGBH da RH4 , a área de estudo está inserida em Zona
Protegida Designada para a Captação de Água Destinada ao Consumo Humano (“Art. 7º da
Directiva 2000/60/CE, de 23 de Outubro de 2000”).
Em termos de pressões qualitativas, o PGBH da RH4 identifica as atividades ligadas aos
setores da agricultura e floresta, e da pecuária, como sendo as atividades responsáveis pelas
cargas geradas, associadas aos compostos de azoto e fósforo. O setor da agricultura e
florestas é responsável por 45255, 82 Kg de N/ano e por 757,57 Kg de P/ano, enquanto o
sector da pecuária é responsável por 45541,32 Kg de N/ano e por 798,47 Kg de P-P2O5/ano.
A qualidade das águas subterrâneas é monitorizada através de pontos de água pertencentes
à rede de qualidade. Na figura seguinte apresenta-se a localização desses pontos de água
no sistema aquifero Vieira de Leiria-Marinha Grande e a respetiva classificação da qualidade
das águas subterrâneas, conforme informação obtida no SNIRH, para os anos de 2011 a
2015.
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Figura 4.3 – Furos verticais para classificação da qualidade da água subterrânea (Fonte: SNIRH)
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Figura 4.4 – Classificação da Qualidade da Água Subterrânea para o ano de 2015 (Fonte: SNIRH)

De acordo com a classificação do SNIRH, em 2015, três furos obtiveram classificação A1, que
correspondem a águas aptas para poderem ser utilizadas como origem de água para a
produção de água para consumo humano. Três furos obtiveram classificação A2, devido aos
parâmetros oxigénio dissolvido e pH. Outro furo, o mais distante da área de estudo, obteve
a classificação A3, devido ao parâmetro oxigénio dissolvido.
Os três níveis decrescentes de qualidade A1, A2 e A3, correspondem aos processos distintos
de tratamento para a produção de água para abastecimento (Decreto-Lei n.º 236/98, de 1
de agosto), em que:
•

A1 - Tratamento físico e desinfeção

•

A2 - Tratamento físico, químico e desinfeção

•

A3 - Tratamento físico, químico, de afinação e desinfeção.

No que diz respeito ao nível piezométrico, a partir do SNIRH obteve-se o gráfico do nível
piezométrico do furo 296/58 (ponto de água pertencente à Rede de Quantidade mais
próximo da área de estudo, localizando em Embra, freguesia da Marinha Grande), onde se
pode observar uma tendência de diminuição desde 2006 (figura abaixo).
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Figura 4.5 - Nível piezométrico do furo 296/58 (Fonte: SNIRH, 2019)

4.2.1.3 Hidrologia e Qualidade das Águas Superficiais
Para a implementação de uma política de planeamento dos recursos hídricos foram
desenvolvidos os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), considerados como
instrumentos principais da implementação da Diretiva - Quadro da Água, onde são definidas
linhas estratégicas de gestão que incitarão efeitos diretos sobre as atividades e usos da água
nas respetivas regiões.
Na Figura 4.6, apresentam-se as Regiões Hidrográficas e a área de estudo, verificando-se que
a mesma se encontra próximo do limite entre a Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e
Lis (RH4A) e a Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5A).

19.026 – Volume I - Relatório Síntese

49

Figura 4.6 – Enquadramento da área de estudo na Região Hidrográfica

Pela visualização da Figura 4.6, conclui-se que a área de estudo está inserida na Região
Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5A). Esta área drena para a bacia da Ribeira de
São Pedro, Código da Massa de Água PT05RDW1150, que desagua numa massa de água
costeira, entre as zonas balneares das Pedras Negras e da Praia Velha.
Para a caracterização da qualidade da massa de água superficial mais próxima da área de
estudo, foram consultados os dados disponibilizados pelo SNIAmb da Agência Portuguesa
do Ambiente, respeitantes à informação do PGRH (2016-2020). De acordo com a informação
constante no PGRH-RH5A 2016-2020, a estação de monitorização da qualidade da água na
Ribeira de São Pedro, corresponde ao programa de vigilância e apresenta o código PT15D52
e o nome de “SÃO PEDRO MOEL”, estando representada na Figura 4.7.
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Figura 4.7 – Massa de água superficial mais próxima da área de estudo

O estado das massas de água é classificado tendo em conta duas componentes: estado
químico e estado ecológico, resultando numa classificação do estado global da massa de
água.
No PGRH-RH5A 2016-2020, a Ribeira de São Pedro foi classificada com o estado global
“Bom”, sendo o estado ecológico “Bom” e o estado químico “Desconhecido”.
Fazendo uma caracterização em menor escala, a área de intervenção é atravessada pela
Ribeira do Tecelão, que corresponde a uma linha de água afluente da Ribeira da Guarda
Nova que, por sua vez, é afluente da Ribeira de São Pedro. Estas linhas de água são visíveis
na carta militar, em excerto na figura abaixo.
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Figura 4.8 – Linhas de água da Carta Militar

A Ribeira do Tecelão encontra-se artificializada ao longo da sua passagem pela zona
industrial existente, sendo que, pelo que se observou durante o trabalho de campo, na área
da futura expansão da zona industrial também já foi intervencionada, tendo sido construída
uma “infraestrutura” na linha de água, como se pode visualizar na Fotografia 4.1.
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Fotografia 4.1 - Artificialização da linha de água na zona de expansão da zona industrial (área de intervenção)

A linha de água existente na zona da expansão da zona industrial apresenta uma cor
acastanhada, encontra-se parada e contendo vegetação e raízes de árvores com aspeto
putrefacto (Fotografia 4.2).

Fotografia 4.2 - Linha de água existente na zona de expansão da zona industrial (área de intervenção)

4.2.1.4 Fontes de Poluição
As pressões pontuais existentes na bacia da Ribeira de São Pedro dizem respeito
maioritariamente a descargas urbanas no meio hídrico, decorrentes da descarga da ETAR
existente na zona Industrial da Marinha Grande. Esta ETAR apresenta um grau de tratamento
secundário, libertando as seguintes cargas para o meio hídrico: 2 589,44 kg de CBO5/ano; 11
554,08 kg de CQO /ano; 8 881,00 kg de N/ano; 323,15 kg de P /ano.
Existem ainda como pressões pontuais 3 indústrias PCIP transformadoras, uma das quais
dentro da zona industrial da Marinha Grande, tratando-se de uma atividade de produção de
vidro, incluindo fibras de vidro, com uma capacidade de fusão superior a 20 ton/ dia, com
um índice de Severidade de 4 (Figura 4.6). As outras duas indústrias PCIP dentro da bacia da
Ribeira de São Pedro, distam 4 e 7 Km da área de estudo.
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Figura 4.9 – Classificação de Severidade dos impactes (Fonte: PGRH, Parte 2)

As pressões difusas para as massas de água superficiais, na bacia da Ribeira de São Pedro, devem-se
às atividades agrícolas e florestais, correspondendo a uma carga de 9620,7 Kg de N/ano e de 359,33
Kg P/ano, e à atividade Pecuária, que emite para o meio hidrico superficial da Ribeira de São Pedro
uma carga de 4 368,88 Kg de N /ano e de 256,47 Kg de P-P2O5/ano3.
Ao nível local, tendo em conta o aspeto da linha de água existente na zona de expansão da zona
industrial, é de admitir que esta esteja sujeita a algum tipo de fonte de poluiçao que afeta a sua
qualidade.

Geomorfologia, Geologia e Sismicidade
4.3.1 Enquadramento geomorfológico e geotécnico
4.3.1.1 Geomorfologia Nacional
Portugal Continental insere-se, em grande parte da sua extensão, no referido Maciço Antigo
ou Hespérico, que ocupa a parte ocidental e central da Península Ibérica e, constitui o núcleo
primitivo e fundamental do território, que o mar só tornou a invadir na periferia. Por isso, é
à volta do Maciço Hespérico que se dispõem as restantes unidades constituintes da Península
Ibérica, sendo este maciço, o fragmento mais contínuo do soco Hercínio da Europa.
A Península caracteriza-se por unidades morfoestruturais específicas (Figura 4.10),
apresentando uma superfície de cerca de 581 000 km2 e largura máxima de 1 000km,
constituída por regiões de relevo distintas, organizado diferencialmente e planaltos e serras,
na região central, orlas montanhosas, da periferia para o interior e, bacias, da periferia para
o exterior.

3

P2O5 – Pentóxido de fósforo
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Legenda: 1 – Bacias; 2 – Orlas e cadeias moderadamente deformadas; 3 – Cadeia Alpina; 4 – Bacia
Hercínia
Figura 4.10 – Mapa Morfoestrutural da Ibérica, adaptado de Ribeiro et al in Araújo (2001)

Devido ao fato do Maciço Hespérico ter sido deformado e metamorfizado (frequentemente
com granitização) durante a orogenia hercínia, tornou-se no núcleo resistente ao ciclo
orogénico alpino. O carácter maciço da Península Ibérica e a importância que os planaltos
nela assumem devem-se, justamente, à existência do soco ou substrato hercínico que
constitui parte da microplaca Ibérica. Como é próprio das plataformas cristalinas, o Maciço
Hespérico é constituído por superfícies de erosão fraturadas ou balanceadas e levantadas a
cotas variadas, com alguns relevos residuais, devidos a uma maior resistência (Ribeiro et al.
(1979), Araújo (2001)).
Em alguns locais, no interior do Maciço Hespérico, existem testemunhos de depósitos de
origem continental, de idades muito variadas, que vão desde o Cretácico até ao Holocénico
e que podem ajudar a reconstituir a respetiva história geomorfológica (Ribeiro et al. (1979),
Araújo (2001)).
A periferia do Maciço Hespérico foi invadida pelo mar durante o Mesozóico e princípio do
Cenozóico e foi, assim, coberta por sedimentos meso-cenozóicos. A abertura do oceano
Atlântico controlou a evolução da fachada ocidental Ibérica. A abertura e fecho do sulco
mesogeu influenciaram a evolução da Orla Algarvia (Ribeiro et al. (1979), Araújo (2001)).
Assim, o substrato Paleozóico, quer no centro, quer na periferia da Península Ibérica está,
frequentemente, coberto por sedimentos mais recentes que o mascaram. Todavia ele pode
aparecer a descoberto, constituindo, quer extensas áreas aplanadas (a superfície da Meseta:
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Trás-os-Montes oriental, Beira Transmontana), quer os relevos que a circundam (rebordo
montanhoso da Meseta) (Ribeiro et al. (1979), Araújo (2001)).
Em Portugal continental identificam-se três grandes unidades geomorfológicas, como
delimitadas na figura seguinte (Ribeiro et al., 1979, Araújo, 2001, Leão, 2009):
•

O Maciço Antigo, que ocupa 70% do território nacional;

•

As Orlas Sedimentares – e onde se implanta a área de estudo do projeto;

•

As Bacias Sedimentares do Tejo e do Sado.

O Maciço Antigo, que como o nome indica inclui unidades mais antigas, estende-se desde
do norte ao interior centro e até ao sul, sendo constituído essencialmente por granitos
(localizados a norte do país), xistos (com um maior destaque no sul, apesar de estes estarem
distribuídos por toda a área de Maciço Antigo) e calcários cristalinos e quartzitos. Trata-se
de um conjunto constituído por rochas sedimentares, ígneas e metamórficas antemesozóicas, consolidadas sobretudo aquando dos paroxismos hercínicos. Estes são
responsáveis pelas suas orientações de conjunto e pela promoção de extensos fenómenos
de granitização com o decorrente metamorfismo e deformação.
A zona onde se localiza a área de estudo insere-se na Orla Mesocenozóica ocidental, como
se pode observar na Figura 4.11. As Orlas Sedimentares ou Mesocenozóicas, que
correspondem a antigas áreas deprimidas, nas quais se foram acumulando numerosos
sedimentos provenientes do desgaste ocorrido no Maciço Antigo, são constituídas pelas
rochas de tipo sedimentar tais como as areias, os arenitos, as margas, as argilas e os calcários.
Em certas áreas existem também as rochas magmáticas, tal como o basalto.
A vasta superfície da orla litoral, que se estende para leste, apresenta estrutura tabular,
inclinando para oeste em direção ao mar, definindo relevos do tipo costeira. A cobertura de
depósitos arenosos, conglomeráticos, gresosos e argilosos que compõem aquela superfície
encontra-se muito entalhada pela rede hidrográfica que definiu vertentes muito recortadas
e vales largos, de fundo plano, preenchidos pelas aluviões.
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Figura 4.11 – Infografia com a localização das três grandes unidades geomorfológicas de Portugal
Continental, adaptado de Ribeiro et al (1979) e Araújo (2001)

4.3.1.2 Geologia regional e local
Do ponto de vista geotectónico, a região de implantação do projeto situa-se sobre uma bacia
sedimentar Meso-cenozóica. Estas bacias sedimentares foram preenchidas com evaporitos,
calcários, dolomitos, argilas, margas, arenitos e vulcanitos.
Na Figura 4.12 apresenta-se um esquema tectono-estratigráfico de Portugal continental,
adaptado da Carta Geológica de Portugal, escala 1:1 000 000 de 1992.
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Figura 4.12 – Esquema tectono-estratigráfico de Portugal Continental

Na figura seguinte apresentam-se as principais formações geológicas existentes na área de
estudo, com base num extrato da Carta Geológica de Portugal à escala 1:500 000, publicada
pelo Instituto Geológico Mineiro (atual LNEG).
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Figura 4.13 – Extrato da Carta Geológica de Portugal à escala 1:500 000, publicada pelo Instituto Geológico
Mineiro (atual LNEG)

De acordo com a figura anterior, verifica-se que a área de estudo em avaliação atravessa
unicamente a seguinte unidade litoestratigráfica:
Bacia Meso-cenozóica
E- Arenitos, arcoses, conglomerados, argilitos e siltitos
Complementarmente, analisaram-se as conclusões do Relatório de Geotécnico, elaborado
pela Ripórtico (2015), no âmbito do Projeto de Execução da Ampliação da Zona Industrial
da Marinha Grande e rede viária da saída norte, o qual, por sua vez, resulta dos trabalhos de
prospeção geológica realizados no local, no âmbito da elaboração do referido projeto.
Nessa campanha de prospeção geologico-geotécnia complementar foram realizadas 4
sondagens mecânicas, com ensaios de penetração dinâmica (SPT) e medição do nível
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freático. Foram ainda realizados ensaios de penetração dinâmica média (PDM) e realizados
ensaios de laboratório.
Das 4 sondagens especificadas, 3 delas foram realizadas na zona da futura expansão da zona
industrial. A restante sondagem foi realizada na zona norte da zona industrial.
Na figura seguinte apresenta-se a localização em planta das sondagens realizadas.

Figura 4.14 – Localização das sondagens realizadas (Fonte: Estudo Geológico-geotécnico – Ripórtico (2015))

De acordo com a campanha de prospeção realizada verificou-se que o terreno da área de
estudo se insere no contacto entre depósitos do Plio-Plistocénico e depósitos do Miocénico.
Na Figura 2 apresenta-se o extrato da Folha 22 – D (Marinha Grande) da Carta Geológica de
Portugal à escala 1/50.000, com a zona de intervenção assinalada.
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Figura 4.15 - Extrato da Folha 22 – D (Marinha Grande) da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50.000, com
a AE
(Fonte: Estudo Geológico-geotécnico – Ripórtico (2015))

A caracterização é “O Plio-Plistocénico é constituído por alguns retalhos de antigas praias
quaternárias, tratam-se de depósitos arenosos, sendo frequente a presença de seixos; em
algumas zonas observa-se um nível siliciano mais alto coberto por areias de duna ou areias
eólicas mais modernas. As formações pliocénicas são constituídas por horizontes de areias com
calhaus rolados, de coloração amarelada, acastanhada, esverdeada ou acinzentada,
apresentam por vezes algumas intercalações lignitosas ou turfosas e/ou conglomeráticas, na
base surgem cascalheiras.
O miocénico está representado por uma alternância de areias e grés, por vezes
conglomeráticos, por vezes argilo-margosos, cinzentos, esverdeados ou avermelhados e de
argilas ou de margas, cinzentas, castanhas, rosadas, por vezes arenosas.”
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4.3.1.3 Tectónica e sismicidade
No que respeita à sismicidade, consultou-se a cartografia do Atlas do Ambiente
disponibilizado pelo Instituto do Ambiente (atual APA – Agência Portuguesa do Ambiente),
relativa à intensidade sísmica máxima registada no período 1901-1972 e à sismicidade
histórica total.
Da análise das figuras seguintes verifica-se que a área em estudo se situa em zonas que
registaram uma intensidade sísmica máxima de grau VII na escala de Mercalli modificada. Da
mesma forma, por apreciação da Figura 4.17, observam-se valores de sismicidade histórica
de grau VIII na escala de Mercalli modificada.
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Figura 4.16 – Carta de Isossistas de Intensidade Máxima

Figura 4.17 – Carta de Zonas de Intensidade Sísmica
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No que respeita à Neotectónica, na figura seguinte apresenta-se a localização da área de
estudo na Carta Neotectónica de Portugal Continental. Como é possível verificar pela análise
da figura, na área de estudo, não se verifica a ocorrência de qualquer falha.

Figura 4.18 - Localização da área de estudo na Carta Neotectónica de Portugal

4.3.1.4 Recursos geológicos
A informação recolhida junto da Câmara Municipal e da DGEG serviu de base ao
desenvolvimento deste capítulo.
A DGEG transmitiu, em resposta à solicitação de informação, que a mesma era passível de
ser fornecida apenas através dos serviços Web, salientando, entre outros aspetos, que
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informações atualizadas sobre eventuais áreas de valor geológico e/ou geomorfológico
deveriam ser obtidas junto do LNEG e que, nas situações relativas a pedreiras, deve ser
utilizada também informação obtida junto dos municípios.
Na Figura 4.19, apresenta-se a localização das áreas de concessão, de reserva e cativas e de
prospeção e pesquisa, na área de estudo e sua envolvente.
Verifica-se que não existe qualquer área relevante na área de estudo ou na sua proximidade.

Figura 4.19 – Recursos geológicos, minerais e energéticos na área de estudo (Fonte: Geoportal DGEG)

A pesquisa de geosítios, através do Geoportal do LNEG, não revela a existência de qualquer
elemento na área de estudo. O mais próximo, que ainda assim, dista da área de estudo mais
de 10 km, é o geossítio em Pedro de Moel, conforme se mostra na figura seguinte.
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O PDM do concelho da Marinha Grande também não identifica qualquer área de exploração
de massas minerais (pedreiras) na área de estudo.
Pela consulta do geoportal da CMMG (http://sig.cm-mgrande.pt/ ), verificou-se ainda que
não existem furos e captações de águas subterrâneas para abastecimento público e
respetivas áreas de proteção, na área de estudo (consulta efetuada a 17/04/2019).

Solos
4.4.1 Caracterização geral
Para a caracterização dos solos existentes para o projeto em estudo, consultou-se o Atlas do
Ambiente no que diz respeito à carta litológica (Figura 4.20), carta de solos (Figura 4.21) e
carta de capacidade de uso do solo (Figura 4.22).
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Figura 4.20 - Carta Litológica

Do ponto de vista das unidades litológicas, o projeto em estudo desenvolve-se sobre um
único tipo de formação.
•

Formações Sedimentares – constituídas por Arenitos, calcários mais ou menos
margosos, areias, cascalheiras e argilas.

No que diz respeito ao tipo de solos, da análise da Figura 4.21 constata-se que o projeto se
desenvolve sobre um único tipo de solos, Podzóis.
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Figura 4.21 - Carta de Solos de Portugal

Apesar da área de estudo estar inserida em solos podzóis, este tipo de solos existe em
pequena quantidade em Portugal, estão associados a solos em que existem culturas de
pinheiro por muitos anos (como é o caso do Pinhal de Leiria). Os solos Podzóis são solos
espessos e de textura ligeira que do ponto de vista estrutural correspondem aos Podzóis
com ou sem surraipa, na classificação dos solos a Sul de Portugal desenvolvida pelo Serviço
de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário. Apresentam, de um modo geral, uma
fertilidade reduzida a média, e pouca capacidade para a retenção de água.
A Figura 4.22 apresenta a área de estudo representada na carta de capacidade de uso do
solo.
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Figura 4.22 - Carta de Capacidade de Uso do Solo

Na classificação das classes de capacidade de uso do solo definem-se 5 classes de aptidão
para o uso agrícola, a saber: classe A, classe B, classe C, classe D e classe E (cuja capacidade
agrícola vai diminuindo da classe A até à classe E), surgindo por vezes em associação. No
entanto, na carta de capacidade de uso do solo do Atlas do Ambiente surge mais uma classe
– classe F, que segundo informação disponibilizada apresenta características semelhantes às
classes D e E, ou seja, são solos que não são suscetíveis de utilização agrícola.
A área de estudo está inserida na classe F de capacidade de uso do solo, que corresponde a
solo não suscetível para a utilização agrícola.
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Uso e Ocupação do Solo
4.5.1 Metodologia
Para a caracterização do uso e ocupação do solo, recorreu-se a uma metodologia que incluiu,
numa primeira fase, uma caracterização geral da área de estudo, tendo por base a
informação recolhida através da consulta das entidades e com base na cartografia disponível
(carta de ocupação do solo CORINE Land Cover 2012, COS 2015, ortofotomapas e a
Cartografia Geral e Projeto à escala 1:2 000). O trabalho de campo, realizado no âmbito do
presente EIA, no decorrer dos meses de março e abril, permitiu a introdução de um maior
detalhe na descrição da área de estudo e áreas adjacentes.

4.5.2 Caracterização funcional da área de estudo
A DGT é a entidade responsável pela produção de duas cartografias de ocupação e uso do
solo para Portugal Continental: Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) e CORINE Land Cover
(CLC).
A DGT como Centro de Referência Nacional (NRC-"National Reference Centre") para "Land
Cover" do "European Environment Information and Observations Network" (Eionet) foi
selecionada para assegurar a execução técnica do CLC 2012 em Portugal e também cofinancia o projeto.
De acordo com a informação disponibilizada pela DGT:
“A COS é um produto nacional com uma unidade mínima cartográfica de 1 ha e e inclui uma
série temporal com quatro anos de referência (1995, 2007, 2010 e 2015). A COS1995 tem 89
classes, as COS2010 e COS2010 têm 225 classes e a COS2015 tem 48 classes. As nomenclaturas
das diferentes COS tem a mesma base hierárquica e são comparáveis. A informação encontrase em formato vetorial e possui uma unidade mínima cartográfica de 1 hectare e uma distância
mínima entre linhas de 20 metros.”
“O CLC é uma cartografia europeia produzida pela DGT em coordenação com a Agência
Europeia do Ambiente (EEA). Tem uma unidade mínima cartográfica de 25 hectares e 44 classes
temáticas, e inclui uma série temporal com quatro anos de referência (1990, 2000, 2006 e
2012).”
Assim, de acordo com ambas as fontes de informação, a área de estudo insere-se numa
região essencialmente composta por espaços florestais e industriais, sendo que este último
refere-se à zona industrial existente e já perfeitamente consolidada, como se pode observar
nas figuras seguintes.
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Figura 4.23 - Uso e Ocupação do solo na AE (COS 2015)
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Figura 4.24 – Corine Land Cover 2012

Com base na cartografia, as classes de ocupação do solo que ocorrem na área de estudo
com maior representatividade são:
•

Áreas florestais – incluem as florestas de resinosas (COS), florestas mistas (CLC);

•

Áreas industriais – incluem áreas de incluem áreas de indústria, comércio e
equipamentos gerais.

•

Redes viárias e ferroviárias e espaços associados.

Como se pode observar pela Figura 4.25, a sul e oeste da ZI, mantém-se a ocupação florestal
e a Norte e Este são zonas mais urbanas e já bastante artificializadas.
Seguidamente caracterizam-se as classes identificadas para a área de estudo e áreas
adjacentes.
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4.5.2.1 Áreas florestais
Tal como referido anteriormente na análise da ocupação do solo elaborada com base em
levantamentos de campo, os espaços florestais da área de estudo são predominantemente
compostos por: (i) pinheiros; (ii) floresta mista com eucaliptos e matos e; (iv) outras espécies
florestais tais como espécies ribeirinhas, como se pode observa nas fotografias seguintes.

Fotografia 4.3 – Área de pinhal em zona adjacente à

Fotografia 4.4 – Área de eucaliptal em zona

área de estudo

adjacente à área de estudo

Fotografia 4.5 – Vista geral para a área de estudo
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Fotografia 4.6 - Vegetação ripícola descontínua ao

Fotografia 4.7 – Caminho entre a área de expansão

longo da linha de água

e a área industrial existente

4.5.2.2 Áreas industriais, rede viária e ferroviária
A Zona industrial da Marinha Grande situa-se no extremo Sul da cidade e é limitada a Poente
pela linha de caminho de ferro “Linha do Oeste”, com ligação ao porto marítimo mais
próximo que se situa na Figueira da Foz. A Sul pelo nó de acesso da autoestrada A8 e a
Poente pela Estrada do Guilherme que liga a Marinha Grande à Maceira, concelho de Leiria.
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Figura 4.25 – Imagem aérea da Zona Industrial da Marinha Grande (Fonte: BingMaps)

Seguidamente apresentam-se alguns exemplos de ocupação na área envolvente à área de
estudo, bem como no interior da Zona Industrial já existente.

Fotografia 4.8 - ETAR no interior da ZI da Marinha
Grande

Fotografia 4.10 - Linha de caminho de ferro
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Fotografia 4.11 - Subestação elétrica
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Fotografia 4.12 - Arranjos exteriores no inetrior da ZI

Fotografia 4.13 - Centro de Formação

Fotografia 4.14 – Exemplos de Indústrias existentes na ZI

Na área de estudo, registam-se ainda outras infraestruturas, nomeadamente Infraestruturas
de distribuição de energia da EDP e infraestruturas de distribuição de gás, que estão
caracterizadas no capítulo das Condicionantes.

Ecologia
4.6.1 Áreas Sensíveis
A área de estudo não se sobrepõe com qualquer área incluída no Sistema Nacional de Áreas
Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. Na envolvente da área de
estudo (considerada um buffer de 20km) existem áreas incluídas no SNAC ou outras de
relevância ecológica (e.g. Important Bird Areas [IBAs]) que se encontram listadas em seguida:
•

Zona de Proteção Especial (ZPE) Aveiro/Nazaré (PTZPE0060) localiza-se a cerca de
10km a Oeste da área de estudo;

•

Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Azabuxo/Leiria (PTCON0046) localiza-se a cerca
de 13km a Este da área de estudo;
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•

SIC Serras d’Aire e Candeeiros (PTCON0015) localiza-se a cerca de 14km a Sudeste
da área de estudo; e

•

Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros localiza-se a cerca de 15,5km a
Sudeste da área de estudo;

Figura 4.26 – Áreas classificadas presentes na envolvente da área de estudo.

4.6.2 Biogeografia
A distribuição dos elementos florísticos e vegetação é influenciada pelas características
edáficas e climáticas da região, sendo possível enquadrar a vegetação com base na
biogeografia (Costa et al., 1998). A biogeografia permite a compreensão da distribuição das
espécies florísticas e em conjunto com a fitossociologia, possibilitam a caracterização das
comunidades vegetais presentes numa dada região.
Em termos bioclimácicos, a região em que se engloba a área de estudo encontra-se, no andar
termomediterrânico (Costa et al., 1998). De acordo com Costa et al. 1998, o esquema
sintaxonómico da região em que se engloba a área de estudo é o seguinte:
Reino Holártico
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Região Mediterrânica
Sub-região Mediterrânica Ocidental
Superprovíncia Mediterrânica Ibero-atlântica
Província Gaditano-Onubo-Algarviense
Sector Divisório Português
Subsector Oeste-Estremenho
Superdistrito Costeiro Português
O superdistrito Costeiro-Português é um território litoral dominado por areias e arribas
calcárias, que se estende desde a Ria de Aveiro ao Cabo da Roca. São endemismo deste
superdistrito Armeria welwitschii subsp. cinerea e Limonium plurisquamatum. São ainda
espécies diferenciais deste superdistrito Armeria welwitschii subsp. welwitschii, Corema
album, Halimium halimifolium, Halimium calycinum, Herniaria maritima, Iberis procumbens,
Juniperus turbinata, Limonium multiflorum, Linaria caesia subsp. decumbens, Stauracanthus
genistoides e Ulex europaeus subsp. latebracteactus. Neste superdistrito, na zona de Peniche,
encontra-se a fronteira entre comunidades atlânticas e mediterrânicas, nomeadamente
Otantho-Ammophiletum australis e Loto cretici-Amophiletum australis. Esta unidade
biogeográfica é a zona preferencial das ”dunas cinzentas” Armerio welwitschiiCrucianellietum maritimae. Os sabinais Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae e
Querco cocciferae-Juniperetum turbinatae são as comunidades permanentes de dunas e
arribas calcárias, respetivamente. Nas arribas calcárias ocorrem também os tojais Daphno
maritimi-Ulicetum congesti, Salvio sclareoisdis-Ulicetum densi ulicetosum densi e as
comunidades casmofíticas aero-halinas Limonietum multiflori-virgati e Dactylo mariniLimonietum plurisquamati, sendo esta última endémica deste superdistrito. Estão presentes
ainda outras comunidades exclusivas deste superdistrito, como é o caso do mato psamofílico
Stauracantho genistoidis-Coremetum albi e do medronhal dunar oceânico Myrico faiaeArbutetum (Costa et al., 1998).

4.6.3 Flora
O elenco florístico para a área de estudo engloba 114 espécies de flora (Anexo C), distribuídas por 43
famílias. As famílias mais bem representadas na área de estudo são as seguintes: Asteraceae com 16
espécies, Poaceae com 13 espécies e Fabaceae com nove espécies (Gráfico 4.1). Durante a visita de
campo foi possível confirmar a presença de 78 espécies na área de estudo.
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Gráfico 4.1 – Famílias florísticas mais bem representadas na área de estudo.

De entre as espécies elencadas para a área de estudo destacam-se seis espécies RELAPE
(Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), distribuídas por três
famílias e correspondendo a cerca de 5% do elenco florístico (Tabela 4.1). De entre as
espécies RELAPE conta-se um endemismo ibérico (Cheirolophus uliginosus) e dois
endemismos lusitanos (Leuzea longifolia e Jonopsidium acaule). Uma das espécies RELAPE
(Leuzea longifolia) está englobada nos Anexos II e IV do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de
abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; uma espécie está listada
apenas no Anexo IV e é considerada prioritária (Jonopsidium acaule), e uma espécie
(Narcissus bulbocodium) está listada no Anexo V do mesmo Decreto-Lei. São ainda potenciais
na área de estudo duas espécies (Serapias lingua e S. parviflora) abrangidas pelo Decreto-Lei
nº 114/90 de 5 de abril (Convenção CITES [Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora]).
Nenhuma das espécies vasculares elencadas para a área de estudo se encontra ameaçada,
de acordo com a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (SPB & PHYTOS,
2018).
Apenas a presença de uma espécie RELAPE foi confirmada na área de estudo aquando do
trabalho de campo: as campainhas-amarelas (Narcissus bulbocodium).
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Tabela 4.1 – Espécies RELAPE elencadas para a área de estudo. (Ocorrência: X – potencial, C – confirmada;
Estatuto de ameaça: LC – Pouco preocupante).
Família

Nome científico

Amaryllidacea
e

Narcissus bulbocodium

Nome comum

Campainhasamarelas

Cheirolophus

Asteraceae

Ocorrênci
a

Legislação

Estatuto
de
ameaça

DL 140/99 de
C

24 de abril,

LC

Anexo V

-

uliginosus

Endemism
o

X

Ibérico
DL 140/99 de

Asteraceae

Leuzea longifolia

-

X

Lusitano

24 de abril,
Anexo II e IV

Brassicaceae

DL 140/99 de

Cocleária-

Jonopsidium acaule

X

menor

Lusitano

24 de abril,

LC

Anexo IV

Orchidaceae

Serapias lingua

Erva-língua

X

Orchidaceae

Serapias parviflora

-

X

DL 114/90 de 5
de abril
DL 114/90 de 5
de abril

É de referir que se encontram elencadas para a área de estudo um total de 11 espécies
exóticas, cerca de 9,6% das espécies elencadas para a área, sendo que a presença de todas
estas confirmadas em campo (Tabela 4.2).
De entre as espécies exóticas elencadas para a área de estudo contam-se seis espécies com
carácter invasor (Plantas invasoras em Portugal, 2019): mimosa (Acacia dealbata), austrália
(Acacia melanoxylon), cana (Arundo donax), avoadinha-peluda (Conyza bonariensis), ervadas-pampas (Cortaderia selloana) e erva-gorda (Arctotheca calendula).

Tabela 4.2 – Espécies exóticas com presença confirmada para a área de estudo. (Ocorrência: C – confirmada).
Família

Nome científico

Nome comum

Asteraceae

Arctotheca calendula

Erva-gorda

Ocorrência Exótica Invasora
C

X

X

C

X

X

C

X

Avoadinhapeluda

Asteraceae

Conyza bonariensis

Cupressaceae

Cupressus sp.

Cyperaceae

Cyperus eragrostis

Junção

C

X

Fabaceae

Acacia dealbata

Mimosa

C

X

X

Fabaceae

Acacia melanoxylon

Austrália

C

X

X
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Família

Nome científico

Fabaceae

vesiculosum

Myrtaceae

Eucalyptus globulus

Platanaceae
Poaceae

Nome comum

Ocorrência Exótica Invasora

Trifolium
C

X

Eucalipto

C

X

Platanus hispanica

Plátano

C

X

Arundo donax

Canas

C

X

X

C

X

X

Erva-dasPoaceae

Cortaderia selloana

pampas

4.6.4 Vegetação
Foram identificadas para a área de estudo um total de cinco unidades de vegetação: pinhal,
eucaliptal, matos em regeneração, linha de água e áreas artificializadas (Figura 4.27). A
unidade de vegetação mais abundante na área de estudo são os matos em regeneração
correspondendo a 59% da área (13ha), seguindo-se as áreas artificializadas que
correspondem a 32% da área(7ha) (Gráfico 4.2).
A área ocupada por cada uma das unidades de vegetação identificada na área de estudo
encontra-se identificada na Tabela 4.3.
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Figura 4.27 – Carta de unidades de vegetação.

Gráfico 4.2 – Percentagens de ocupação das diferentes unidades de vegetação.

5%

Áreas artificializadas
Eucaliptal
Linha de água

32%

Matos em regeneração
Pinhal
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2%
2%
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Tabela 4.3 –Unidades de vegetação identificadas na área de estudo e respetivas áreas ocupadas.
Unidade de vegetação

Área (ha)

%

Pinhal

1,09

4,68

Eucaliptal

0,41

1,74

Matos em regeneração

13,89

59,32

Linha de água

0,45

1,93

Áreas artificializadas

7,57

32,34

Total

23,41

100

São descritas em seguidas as unidades de vegetação identificadas na área de estudo.

4.6.4.1 Pinhal
A área de estudo abrange na zona mais a Sul áreas de pinhal, dominadas por pinheiro-bravo
(Pinus pinaster) (Fotografia 4.15). As manchas de pinhal abrangidas pela área de estudo são
compostas essencialmente por indivíduos jovens. Estas são áreas de pinhal cujo sob-coberto
se encontra gerido, sendo por isso esparso e composto maioritariamente por espécies de
matos em regeneração como o tojo-molar (Ulex minor) e a torga (Calluna vulgaris), assim
como por uma comunidade de herbáceas, tais como rabo-de-lebre (Lagurus ovatus), panasco
(Dactylis glomerata) e erva-lanar (Holcus lanatus).

Fotografia 4.15 – Pinhal na área de estudo.

4.6.4.2 Eucaliptal
Na zona Este da área de estudo ocorrem manchas de eucaliptal, dominadas por eucalipto
(Eucalyptus globulus) (Fotografia 4.16). O sob-coberto dos eucaliptais apresenta alguma
densidade e diversidade. Pontualmente ocorrem no sob-coberto indivíduos de pinheirobravo jovens. O sob-coberto é dominado por estrato arbóreo, sendo este composto por
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espécies de matos, tais como tojo-molar, a torga, a urgueira (Erica australis), a carqueja
(Pterospartum tridentatum), a erva-das-sete-sangrias (Lithodora prostrata) e Genista
triacanthos. Ocorre ainda pontualmente carvalhiça (Quercus lusitanica) em regeneração e
indivíduos jovens de carvalho-cerquinho (Quercus faginea). É ainda de referir a presença de
Scilla monophyllos, rosmaninho-maior (Lavandula pedunculata subsp. pedunculata) e ruivabrava (Rubia peregrina) de forma pontual.

Fotografia 4.16 –Eucaliptal na área de estudo.

4.6.4.3 Matos em regeneração
A maioria da área de estudo corresponde a uma zona de corte recente de pinhal na qual os
matos se encontram em regeneração (Fotografia 4.17). Nesta zona ocorrem espécies tipicas
de matos, como o tojo-molar, a torga, a urgueira, a carqueja, o saganho-mouro (Cistus
salviifolius), o sargaço (Cistus monspeliensis), Halimium lasianthum e Genista triacanthos.
Sãoa ainda comuns outras espécies como a murteira, Asphodelus fistulosus, o alcar (Tuberaria
guttata), o cardo-amarelo (Carlina hispanica) e o bracejo (Stipa gigantea). Na zona limite
entre os matos em regeneração e a linha de água é comum a presença de feto-ordinário
(Pteridium aquilinum). Ocorrem ainda núcleos de canas e erva-das-pampas de forma
dispersa, ambas espécies exóticas invasoras.
É ainda de referir que nesta área de matos em regeneração na zona junto ao acesso à
autoestrada foi identificado um núcleo de cerca de 20 indivíduos de campainhas-amarelas.
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Fotografia 4.17 –Matos em regeneração após corte de pinhal na área de estudo.

4.6.4.4 Linha de água
A área de estudo é atravessada por uma linha de água de pequena dimensão, de caráter
temporário e em parte regularizada sob a forma de reservatório (Fotografia 4.18). A
vegetação ripícola ao longo da linha de água é descontinua e esparsa. Estão presentes
salgueiros (Salix arenaria e Salix salviifolia) de porte arbóreo e arbustivo, mais pontualmente
ocorrem carvalhos-cerquinhos (Quercus faginea). No estrato arbustivo domina a murteira
(Myrtus communis) e a urze-branca (Erica arborea), ocorrendo também medronheiro (Arbutus
unedo) lentisco (Phillyrea angustifolia) e silvas (Rubus ulmifolius). Dispersas pela linha de água
ocorrem ainda indivíduos adultos de austrália (Acacia melanoxylon) e juvenis de mimosa
(Acacia dealbata). Nos locais de onde estão ausentes espécies arbóreas e arbustivas, e na
zona de reservatório, dominam espécies da família das Cyperaceae, tais como o junção
(Cyperus eragrostis), Cyperus fuscus, o junco-escuro (Schoenus nigricans) e Scirpoides
holoschoenus, assim como erva-pinheira (Equisetum telmateia).
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Fotografia 4.18 –Linha de água na área de estudo.

4.6.4.5 Áreas artificializadas
As áreas artificializadas são a segunda unidade de vegetação mais abundante na área de
estudo. Estas áreas englobam estradas, caminhos, edificações e infraestruturas industriais
(Fotografia 4.19). Nestas zonas existe pouca vegetação, estando presentes espécies ruderais,
como a tágueda (Dittrichia viscosa) e a margaça (Chamaemelum mixtum), espécies exóticas
invasoras, como a erva-das-pampas e a erva-gorda, e espécies ornamentais presentes nos
arruamentos urbanos, como o plátano (Platanus hispanica) e o loendro (Nerium oleander).
Nestas áreas observam-se também espécies de caracter invasor como a erva-das-pampas e
a avoadinha-peluda.
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Fotografia 4.19 –Áreas artificializadas na área de estudo.

4.6.5 Habitats
Não foram identificados quaisquer habitats incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99,
de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro, na área de estudo.

4.6.6 Fauna
O elenco faunístico engloba um total de 118 espécies de vertebrados terrestres: oito anfíbios,
oito répteis, 84 aves e 18 mamíferos. De entre as espécies elencadas contam-se cinco
espécies ameaçadas (apenas 4% das espécies elencadas): dois répteis e três aves.

4.6.6.1 Herpetofauna
Foram elencadas para a área de estudo oito espécies de anfíbios (Anexo C), distribuídas por
cinco famílias, sendo a Salamandridae, Ranidae e Alytidae as mais representativas, com duas
espécies cada. Durante o trabalho de campo foi possível confirmar a presença de uma
espécie de anfíbio na área de estudo: a rã-verde (Pelophylax perezi).
De entre as espécies de anfíbios elencadas contam-se três endemismos ibéricos: o sapoparteiro-ibérico (Alytes cisternasii), a rã-ibérica (Rana iberica) e a rã-de-focinho-pontiagudo
(Discoglossus galganoi). A maioria das espécies de anfíbios elencadas estão classificadas com
o estatuto “Pouco preocupante” de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal, exceto a rã-de-focinho-pontiagudo que se encontra classificada como “Quase
ameaçada” (Cabral et al., 2006).
É ainda de referir que quatro das espécies de anfíbios elencadas estão incluídas no Anexo II
da Convenção de Berna, retificada pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de julho e
regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro, e as outras quatro estão
incluídas no Anexo III da mesma convenção. Uma das espécies elencadas para a área de

19.026 – Volume I - Relatório Síntese

87

estudo encontra-se listada no Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (rã-de-focinho-pontiagudo); quatro estão
listadas no Anexo B-IV do mesmo decreto-lei; e uma está listada no Anexo B-V (rã-verde) do
mesmo Decreto-Lei.
Tendo em conta que na área de estudo existe apenas uma pequena linha de água de caráter
temporário, cujo leito sofreu alterações e com vegetação ripícola descontínua, prevê-se uma
comunidade de anfíbios pobre e representada sobretudo por espécies tolerantes à
perturbação, como é o caso da rã-verde, cuja ocorrência foi aí confirmada. A área de estudo
é ocupada maioritariamente por matos baixos em regeneração que providenciam escasso
abrigo a espécies menos dependentes da água, tais como sapos e salamandras.
Foram elencadas oito espécies de répteis (Anexo C), distribuídas por seis famílias, sendo a
Lacertidae a mais representativa, com três espécies. Durante a visita de campo não foi
possível confirmar a presença de qualquer espécie de réptil.
A maioria das espécies elencadas estão classificadas com o estatuto “Pouco preocupante” de
acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, exceto a lagartixa-do-matoibérica (Psammodromus hispanicus) que se encontra classificada como “Quase ameaçada”, a
víbora-cornuda (Vipera latastei) que se encontra classificada como “Vulnerável”, e o cágadode-carapaça-estriada (Emys orbicularis) que se encontra classificado como “Em perigo”
(Cabral et al., 2006).
Importa referir que três das espécies elencadas se encontram listadas no Anexo II e cinco no
Anexo III da Convenção de Berna. Duas das espécies elencadas para a área de estudo estão
incluídas no Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (cágado-de-carapaça-estriada e cágado-mediterrânico
[Mauremys leprosa]), e três estão incluídas no Anexo B-IV do mesmo Decreto-Lei.
Tal com referido anteriormente, apenas existe uma pequena linha de água na área de estudo
e esta não apresenta condições favoráveis à presença de cágados ou cobras-de-água.
Relativamente a outros répteis, tendo em conta os biótopos presentes, prevê-se estejam
presentes apenas espécies pouco exigentes, como a lagartixa-do-mato (Psammodromus
algirus) e a lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica). É ainda de referir que dado a nível de
perturbação da área e os biótopos presentes se considera improvável a presença de víboracornuda.

4.6.6.2 Avifauna
O elenco avifaunístico para a área de estudo engloba 84 espécies pertencentes a 43 famílias
(Anexo C). As famílias de aves mais bem representadas na área de estudo são: Muscicapidae,
com seis espécies, e Fringillidae, com cinco espécies (Gráfico 4.3).
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Gráfico 4.3 – Famílias de aves mais bem representadas na área de estudo.

A maioria das espécies elencadas são residentes (69%) e migradoras reprodutoras (24%).
Durante o trabalho de campo foi confirmada a presença de apenas oito das espécies de aves
na área de estudo (Anexo C). O reduzido número de espécies observado está relacionado
com os elevados níveis de perturbação e ruído presentes na área.
De entre as 84 espécies elencadas, destacam-se três que apresentam estatuto de
conservação desfavorável: o açor (Accipiter gentilis), o garçote (Ixobrychus minutus) e o
noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus), todas classificadas como “Vulneráveis” de acordo
com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral, et al., 2006). Existem ainda quatro
espécies classificadas como “Quase ameaçadas” e outras duas para as quais não existe
informação suficiente para avaliar o risco de extinção (classificadas como “Informação
insuficiente”) (Cabral et al., 2006) (Anexo B.4).
Importa referir que existem na envolvente da área crítica para as aves (ICNB, 2010),
nomeadamente uma área crítica para outras aves, que corresponde a um buffer de 5km em
redor de abrigos de gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax), e se localiza a cerca
de 14,5km a Sul da área de estudo (Figura 4.28).
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Figura 4.28 – Áreas críticas para as aves na envolvente da área de estudo (ICNB, 2010).

Na envolvente da área de estudo existem manchas florestais de pinheiro-bravo e eucalipto,
favoráveis à presença de espécies de caráter florestal, nomeadamente açor e noitibócinzento. Grande parte da área de estudo é ocupada por matos baixos e pouco densos, sendo
este um biótopo pouco favorável à presença de aves e a linha de água presente na área
apresenta vegetação contínua pouco densa e descontínua, como tal prevê-se que estas
zonas apresentem uma comunidade de aves pobre. É ainda de referir que tendo em conta
os biótopos presentes é improvável a presença de garçote.

4.6.7 Mamofauna
O elenco faunístico da área de estudo engloba um total de 18 espécies de mamíferos (Anexo
C), distribuídas por 12 famílias (Gráfico 4.4), sendo as mais bem representadas na área de
estudo Muridae e Mustelidae, com quatro espécies cada. Durante a saída de campo foi
confirmada a presença de duas espécies: o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) e o esquilo
(Sciurus vulgaris).

19.026 – Volume I - Relatório Síntese

90

4

Nº de espécies

3

2

1

0

Gráfico 4.4 – Representatividade das famílias de mamíferos elencadas para a área de estudo.

De entre as espécies elencadas contam-se três endemismos ibéricos: o rato-cego (Microtus
lusitanicus), o musaranho-de-dentes-vermelhos (Sorex granarius) e a toupeira (Talpa
occidentalis). Embora a maioria das espécies elencadas estejam classificadas com o estatuto
“Pouco preocupante” de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, existe
uma classificada como “Quase ameaçada” (o coelho-bravo), e duas espécies classificadas
como “Informação insuficiente” (o musaranho-de-dentes-vermelhos e o toirão [Mustela
putorius]) (Cabral et al., 2006).
Importa ainda referir a presença de uma espécie (a lontra [Lutra lutra]) elencada para a área
de estudo no Anexo II da Convenção de Berna; e de outras oito espécies no Anexo III da
mesma Convenção. Uma das espécies elencadas (a lontra) está listada nos Anexos B-II e BIV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de
fevereiro; três espécies estão listadas no Anexo B-V, e uma no Anexo D (sacarrabos [Herpestes
ichneumon]) do mesmo Decreto-Lei. A lontra encontra-se ainda listada no Anexo A-I da
Convenção CITES, e a raposa (Vulpes vulpes) no Anexo D da mesma Convenção.
Tendo em conta os biótopos existentes na área de estudo e o grau de perturbação da mesma
considera-se que a comunidade de mamíferos deverá ser composta por espécies
essencialmente cosmopolitas e tolerante à perturbação. Dada a presença de manchas
florestais prevê-se a presença de espécies típicas desses habitats, como é o caso de esquilo.
Importa referir que existem na envolvente da área abrigos de morcegos conhecidos (ICNB,
2010), nomeadamente:
•

Um abrigo de morcegos de importância regional/local a cerca de 15km a Sul da área
de estudo; e

•

Vários abrigos de morcegos de importância nacional, localizados no maciço calcário
estremenho, a cerca de 19,5km a Sul da área de estudo (Figura 4.29).
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Figura 4.29 – Áreas de proteção de abrigos de morcegos na envolvente da área de estudo.

4.6.7.1 Síntese da caracterização da situação de referência
A área de estudo é caracterizada por uma forte pressão antrópica. Não foram identificados
na área de estudo habitats de interesse comunitário e apenas foi identificada uma espécie
de flora RELAPE, campainhas-amarelas (Narcissus bulbocodium).
O elenco florístico da área de estudo engloba 114 espécies e embora este elenco seja
dominado por espécies ruderais e até invasoras, ele engloba também seis espécies RELAPE,
sendo que a presença de uma destas espécies foi confirmada aquando do trabalho de
campo.
No que diz respeito à fauna, o elenco congrega 118 espécies, destacando-se a comunidade
de aves como a mais numerosa e com maior número de espécies de interesse ecológico. O
elenco avifaunístico engloba três espécies ameaçadas que poderão utilizar a área, embora
apenas de forma pontual, pois não se encontram reunidas as condições para a sua presença
regular em termos de habitat.
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Ordenamento do Território
4.7.1 Considerações prévias
O presente descritor pretende analisar os instrumentos de gestão territorial em vigor na área
de estudo do projeto. A análise baseia-se essencialmente na informação disponibilizada pela
Direção Geral do Território (DGT) sobre os instrumentos de ordenamento territorial em vigor,
e na leitura e confrontação da Carta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal da Marinha
Grande.

4.7.1.1 Instrumentos de Ordenamento
Segundo informação da DGT (disponível em www.dgterritorio.pt), através do Sistema
Nacional de Informação Territorial, os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de
estudo são os seguintes:
•

Plano Nacional
o

•

Planos Regionais:
o

•

Programa Nacional da Política do Ordenamento do território

Plano Regional de Ordenamento do Território Centro (PROT-C);

Planos Setoriais:
o

Plano Nacional da Água;

o

Plano Rodoviário Nacional;

o

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Centro Litoral.

o

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras Oeste – PGRH5A
(de acordo com a organização do 2º ciclo);

o
•

Plano de Gestão dos Riscos de Inundações (1º ciclo) – PGRI RH5A;

Planos Municipais e Locais:
o

Plano Diretor Municipal da Marinha Grande;

o

Plano de Pormenor da Zona Industrial da Marinha Grande;

Não existem Planos Especiais em vigor na envolvente do projeto.
Descrevem-se de seguida, de forma mais detalhada, as figuras de ordenamento referidas,
assim como a sua interferência espacial com o projeto.

19.026 – Volume I - Relatório Síntese

93

4.7.2 Programa Nacional da Política de Ordenamento do território
O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) é o instrumento
nacional do sistema de gestão territorial, onde são definidos objetivos e opções estratégicas
de desenvolvimento territorial e estabelecido o modelo de organização do território
nacional.
De acordo com a publicação dedicada e este programa de gestão territorial da Direção Geral
do Território “O PNPOT constitui-se como o quadro de referência para os demais programas
e planos territoriais e como um instrumento orientador das estratégias com incidência
territorial.”
O processo de Alteração do PNPOT, concluiu-se, no Conselho de Ministros Extraordinário de
14-07-2018, onde foi aprovada a respetiva Proposta de Lei.
No que respeita ao desenvolvimento económico e competitividade, a caracterização no
âmbito do PNPOT do Centro Litoral, onde se insere o concelho da Marinha Grande, reforça
claramente a importância estratégica do concelho no desenvolvimento económico deste
território. A força económica do Centro Litoral, em particular no que respeita ao setor
industrial, é amplamente reconhecida, nomeadamente, o eixo de grande dinamismo
industrial entre Leiria e Aveiro, onde se localiza a Marinha Grande, reconhecendo-se a
importância do seu crescimento económico a longo prazo ser superior à média nacional e a
sua grande vocação para a internacionalização, com uma quota de exportações em
crescimento. O contributo da Marinha Grande para a região Centro Litoral é a sua forte
presença industrial, na qual se incluem, explicitamente, as áreas de atividade onde a Marinha
Grande é líder, a saber, vidro, moldes e plástico.
Os dez compromissos do PNPOT, incluem:
1.

Robustecer os sistemas territoriais em função das suas centralidades

2.

Atrair novos residentes e gerir a evolução demográfica

3.

Adaptar os territórios e gerar resiliência

4.

Descarbonizar acelerando a transição energética e material

5.

Remunerar os serviços prestados pelo capital natural

6.

Alargar a base económica territorial com mais conhecimento, inocação e capacitação

7.

Incentivar os processos colaborativos para reforçar uma nova cultura do território

8.

Integrar nos IGT novas abordagens para a sustentabilidade

9.

Garantir nos IGT a diminuição da exposição a riscos

10. Reforçar a eficiência territorial nos IGT.
O enquadramento estratégico e operacional do PNPOT, define refereciais estratégicos a
serem enquadrados nos Planos e Programas sectoriais.
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Estes 10 compromissos serão operacionalizados, no âmbito de 5 domínios de intervenção,
tal como se demonstra na figura seguinte:

Figura 4.30 – Cinco domínios de intervenção (Fonte: PNPOT – Relatório do Programa de Ação 20 julho 2018)

Para cada domínio são definidas Medidas de Ação e identificados os desafios territoriais.
Uma das opções preconizadas no PNPOT para o desenvolvimento do Centro Litoral é o
reforço das dinâmicas industriais que valorizem competências em setores de alto valor
acrescentado. O sistema urbano no Centro Litoral constitui uma estrutura policêntrica
justificada pela existência de cidades médias e como o eixo urbano Leiria-Marinha Grande.
O PNPOT sublinha, ainda que, as dinâmicas industriais devem poder beneficiar de um reforço
de um ecossistema de inovação, suportado no desenvolvimento do sistema científico e
tecnológico, através das Universidades e Centros Tecnológicos.
Pela presença na Marinha Grande de um Centro para o Desenvolvimento Rápido e
Sustentado do Produto do Instituto Politécnico de Leiria (CDRSP_IPL), este concelho integrase neste eixo de desenvolvimento, de forma claramente orientada para o apoio à indústria e
à inovação. É de salientar que, com a implementação do projeto em estudo fomenta-se a
política de desenvolvimento previsto para a região com o objetivo de procurar atrair, de
forma continuada, empresas e pessoas, em particular jovens qualificados e serviços.
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4.7.3 Plano Regional de Ordenamento do Território Centro (PROT-C)
Com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de Março, determinou-se a
elaboração do PROT – Centro, com o objetivo de estabelecer orientações relativas aos
objetivos estratégicos, ao modelo territorial, sua organização e comissão responsável pela
sua elaboração.
O Plano Regional do Ordenamento do Território do PROT- Centro encontra-se até à data em
fase de proposta, tendo sido enviado para a Secretaria de Estado do Ordenamento do
território e das Cidades, não estando em vigor à data da elaboração do presente relatório.
Contudo considera-se relevante descriminar seus objetivos de desenvolvimento para a
região onde se insere o projeto em estudo.
Seus objetivos gerais são:
•

Definir diretrizes para o uso, ocupação e transformação do território, num quadro
de opções estratégicas estabelecidas a nível regional;

•

Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da
política de ordenamento do território e dos planos sectoriais;

•

Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento económico
e social sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional;

•

Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento
intrarregionais;

•

Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e de
quadro de referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e
municipais de ordenamento do território.

Os objetivos estratégicos são:
•

O reforço dos fatores de internacionalização da economia regional e a valorização
da posição estratégica da região para a articulação do território nacional e deste
com o espaço europeu;

•

A proteção, valorização e gestão sustentável dos recursos hídricos e florestais;

•

O aproveitamento do potencial turístico, dando projeção internacional ao
património natural, cultural e paisagístico;

•

A mobilização do potencial agropecuário e a valorização dos grandes
empreendimentos hidroagrícolas;

•

O desenvolvimento de uma política integrada para o litoral;

•

O reforço da cooperação transfronteiriça, visando uma melhor inserção ibérica das
sub-regiões do interior.
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A visão estratégia de desenvolvimento, presente nesta proposta de Plano, onde se enquadra
a Marinha Grande, pretende viabilizar a transição sustentada da Região para a Sociedade
Inclusiva do Conhecimento. Esta transição tem patentes prioridades, nomeadamente a
potenciação de oportunidades, no que respeita a:
•

“Favorecer o upgrading e a renovação dos modelos de negócio das actividades
económicas de especialização tradicional da Região, apoiando a intensificação do
conhecimento, da tecnologia avançada, da inovação e da internacionalização, bem
como o redireccionamento das actividades, quer para montante das suas cadeias de
valor (concepção dos produtos, design, tecnologias da produção), quer para jusante
(distribuição e marketing internacionais);

•

Potenciar as sinergias entre os vários agentes de inovação procurando uma eficiente
rede de valências que incluam a incubação e aceleração de empresas, instalação de
actividades relevantes provenientes do exterior da região e que pretendem explorar as
mais valias em termos de acessibilidades, recursos humanos e disponibilidade de
centros de I&D, contrariando eventuais tendências de atomização do sistema;

•

Promover políticas públicas de base territorial para aglomerações produtivas
territorialmente confinadas (clusters) com algum dinamismo;

•

Intensificar a articulação entre actividades desenvolvidas nas instituições de matriz
universitária e tecnológica e as actividades empresariais (nestas últimas, englobandose, naturalmente, a I&D e inovação empresarial), potenciando a eficiência colectiva e
a consolidação dos “clusters” existentes, bem como a criação de empresas de base
tecnológica e a emergência de novos clusters centrados em sectores que mais
directamente poderão valorizar as competências e recursos em ciência e tecnologia
existentes na Região;

•

Privilegiar as apostas regionais a efectuar em matéria de I+D+I na investigação
industrial e no desenvolvimento experimental associados a oportunidades emergentes
nas cadeias globais de bens e serviços, priorizando as áreas científicas e tecnológicas
que potencialmente se mostrem mais estratégicas;

•

Valorizar a capacidade de oferta de serviços avançados às empresas, localizados
essencialmente em torno da área de influência de Coimbra e, também em parte, na
área de influência de Aveiro e no sub-sistema urbano Leiria - Marinha Grande;

•

Promover a transferência, apropriação e uso do conhecimento potenciando a
abrangência territorial do sistema científico e de formação, numa lógica mais ampla
de qualificação dos recursos humanos regionais;

•

Valorizar o sistema urbano multipolar e os ganhos de escala associados a uma
complementaridade de funções;

•

Incorporar no sistema educativo e de formação a componente da inovação,
empreendedorismo e risco. Isto é fundamental para incutir nas novas gerações a
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necessidade de procurar novas formas de realização pessoal e profissional, criando
valor, sendo inovadores e assumindo componentes maiores de risco;
•

Promover e coordenar novas oportunidades de investimento e desenvolvimento em
torno da qualidade do património natural e cultural.”

A relação, entre os objetivos estratégicos de desenvolvimento regional patente nos Planos e
Programas de Ordenamento do Território, para a região da área de estudo, e a Estratégia
Integrada de Desenvolvimento Territorial de Leiria (EIDT-Leiria), onde se enquadra o
Município da Marinha Grande, será desenvolvida com mais detalhe no capítulo relativo à
Socioeconomia.

4.7.4 Planos Setoriais
4.7.4.1 Plano Nacional da Água
O Plano Nacional da Água (PNA) define a estratégia nacional para a gestão integrada da
água. Estabelece as grandes opções da política nacional da água e os princípios e as regras
de orientação dessa política, a aplicar pelos planos de gestão de regiões hidrográficas e por
outros instrumentos de planeamento das águas.
Nos termos da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei
n.º 130/2012, de 22 de junho, foi elaborada a versão provisória do PNA, onde são definidas
as grandes opções estratégicas da política nacional da água, a aplicar pelos planos de gestão
de região hidrográfica (PGRH) para o período 2016-2021 e programas de medidas que lhes
estão associados. Aponta também as grandes linhas prospetivas daquela política para o
período 2022-2027 que corresponde ao 3.º ciclo de planeamento da DQA.
O PNA configura um plano abrangente, mas pragmático, enquadrador das políticas de
gestão de recursos hídricos nacionais, dotado de visão estratégica de gestão dos recursos
hídricos e assente numa lógica de proteção do recurso e de sustentabilidade do
desenvolvimento socioeconómico nacional. Neste quadro, a gestão das águas deverá
prosseguir três objetivos fundamentais: a proteção e a requalificação do estado dos
ecossistemas aquáticos e dos ecossistemas terrestres, bem como das zonas húmidas que
deles dependem, no que respeita às suas necessidades de água; a promoção do uso
sustentável, equilibrado e equitativo de água de boa qualidade, com a afetação aos vários
tipos de usos, tendo em conta o seu valor económico, baseada numa proteção a longo prazo
dos recursos hídricos disponíveis; e o aumento da resiliência relativamente aos efeitos das
inundações e das secas e outros fenómenos meteorológicos extremos decorrentes das
alterações climáticas.
O Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro, aprovou o Plano Nacional da Água, nos termos
do n.º 4 do artigo 28.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2008, de 31 de maio.
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4.7.4.2 Plano Rodoviário Nacional
De acordo com informações publicadas no site da Infraestuturas de Portugal, S. A., o primeiro
Plano Rodoviário Nacional surgiu em 1945, visando suprir a deficiência da rede de estradas
existentes, fixando novas características técnicas e hierarquizando a rede rodoviária. Neste
plano, a rede nacional com cerca de 20 600 km, foi hierarquizada em 3 níveis (1ª, 2ª e 3 ª
classe) e definiram-se as larguras mínimas da plataforma para cada uma das classes.
Quarenta anos depois, em 1985, seria publicado um novo Plano Rodoviário Nacional para
dar resposta quer à grande expansão e desenvolvimento tecnológico do automóvel quer às
novas metodologias de desenvolvimento, com base em previsões de tráfego, que se haviam
generalizado nos anos sessenta. Surgiu assim uma Rede Rodoviária Nacional com cerca de
10 000 km, mantendo-se uma hierarquização em três níveis.
A última revisão ocorreu em 1998 (vulgarmente conhecido por PRN2000), prevendo um total
de cerca de 16 500 km de estradas, dos quais cerca de 5000km foram incluídos numa nova
categoria - Estradas Regionais. Neste Plano incluiu-se uma rede nacional de autoestradas
com cerca de 3 000 km correspondendo a cerca de metade da extensão da rede de Itinerários
Principais (IP) e Complementares (IC).
Este Plano foi instituído pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, e alterado pela
Declaração de Retificações nº 19-D/98 de 31 de outubro, pela Lei nº 98/99 de 26 de julho e
pelo Decreto-Lei 182/2003, de 16 de agosto.
No contexto do desenvolvimento da rede nacional de transporte rodoviário, deve referir-se
o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2015-2020 (PETI3+), o qual consiste
numa atualização do PET 2011-2015, projetando uma segunda fase de reformas estruturais
a empreender neste sector, bem como o conjunto de investimentos em infraestruturas de
transportes a concretizar até ao fim da presente década.
Informações prestadas pelo IMT na sequência da solicitação da PROMAN, no âmbito da
elaboração do EIA, permitem conhecer as respetivas zonas de servidão, para o nó ligação da
A8 e a estrada nacional, na área de estudo.
O espaço canal para a A8 e respetivas ligações, está contemplada no PDM da Marinha
Grande, ainda como faixa de salvaguarda, com uma servidão superior à atual, no Desenho 3
do EIA – Carta de Condicionantes. O projeto em estudo foi ajustado às respetivas faixa de
servidão, mantendo essas áreas como condicionadas. Este tema será desenvolvido com mais
detalhe no capítulo dedicado à Condicionantes e Servidões.

4.7.4.3 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL)
O PROF Centro Litoral foi revisto no âmbito da Portaria n.º 78/2013 de 19 de fevereiro, sendo
determinada a sua revisão pela publicação do Despacho n.º 782/2014, pelo Decreto
Regulamentar n.º 12/2014, 2ª Série.
A sua revisão foi publicada através da Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro de 2019.
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Com a revisão referida o PROF – CL abrange os municípios de Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã,
Vila do Rei, Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira
do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos, Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova,
Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho,
Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua, Vila
Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Leiria,
Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal, Porto de Mós, Aguiar da Beira, Carregal do Sal,
Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão,
são Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.
Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal, alinhados com a Estratégia Nacional para as
Florestas, assumem a visão para as Florestas Europeias 2020, que considera “Um futuro onde
as florestas sejam viatis, produtivas e multifuncionais. Onde as florestas contribuam
efetivamente para o desenvolvimento sustentável, por via da promoção e incremento dos bens
e serviços providos pelos ecossistemas, assegurando bem-estar humano, um ambiente
saudável e o desenvolvimento económico. Onde o potencial único das florestas para apoiar
uma economia verde, providenciar meios de subsistência, mitigação das alterações climáticas,
conservação da biodiversidade, melhorando a qualidade da água e combate à desertificação,
é realizado em benefício da sociedade.”.
Neste contexto, o PROF, enquanto instrumentos setoriais de gestão territorial, estabelecem
normas específicas de utilização e exploração florestal dos seus espaços, à escala regional,
com a finalidade de garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles
associados.
O PROF, para além de estar alinhado com a visão definida pela Estratégia Nacional para as
Florestas, conforme já foi mencionado, assume igualmente, os princípios da Lei de Bases da
Política Florestal, bem como os princípios orientadores de um bom desempenho, a saber:
“a) Boa governança — uma abordagem proativa da administração florestal, com um
envolvimento articulado entre a administração e os agentes com competências na gestão
dos espaços florestais;
b) Exigência e qualidade — com vista a aumentar o seu valor, o setor florestal deverá
prosseguir uma cultura de exigência, melhorando o desempenho em todas as vertentes;
c) Gestão sustentável — a manutenção e a melhoria dos valores económicos, sociais e
ambientais de todos os tipos de floresta, para o benefício das gerações presentes e futuras,
constitui um objetivo internacionalmente aceite e uma exigência da própria sociedade,
contribuindo para promover o desenvolvimento rural integrado;
d) Máxima eficiência — o desenvolvimento social e económico deve basear-se na
utilização eficiente dos recursos florestais contribuindo, nomeadamente, para o
«crescimento verde» da economia;
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e) Multifuncionalidade dos espaços florestais — os espaços florestais devem desempenhar
várias funções, em equilíbrio, como forma de responder às solicitações da sociedade e
como uma oportunidade para a sua valorização intrínseca;
f) Responsabilização — os proprietários florestais são responsáveis pela gestão de um
património de interesse público, devendo ser reconhecida a sua contribuição para a
disponibilização de um conjunto de bens e serviços proporcionados pela floresta;
g) Transparência — o processo de relacionamento da administração com os agentes
privados deve ser transparente, criando as condições de crescimento que o setor florestal
necessita; h) Uso racional — os recursos florestais devem ser utilizados de uma forma
racional potenciando as suas características intrínsecas, promovendo a sua articulação
com as restantes utilizações do território.”
Os objetivos estratégicos do PROF são:
“a) Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos;
b) Especialização do território;
c) Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos;
d) Internacionalização e aumento do valor dos produtos;
e) Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor;
f) Racionalização e simplificação dos instrumentos de política.”
Na reorganização e definição da estratégia de desenvolvimento sustentável das florestas,
definiram-se Sub-regiões homogéneas, que constituem, de acordo com as definições do
PROF, como uma “unidade territorial com um elevado grau de homogeneidade relativamente
ao perfil dominante de funções dos espaços florestais e às suas características, possibilitando a
definição territorial de objetivos de utilização, como resultado da otimização combinada de
três funções principais;”.
Os objetivos comuns as todas as sub-regiões, encontram-se definidos no artigo 10.º, e são:
a) Reduzir o número médio de ignições e de área ardida anual;
b) Reduzir a vulnerabilidade dos espaços florestais aos agentes bióticos nocivos;
c) Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados;
d) Garantir que as zonas com maior suscetibilidade à desertificação e à erosão apresentam
uma gestão de acordo com as corretas normas técnicas;
e) Assegurar a conservação dos habitats e das espécies da fauna e flora protegidas;
f) Aumentar o contributo das florestas para a mitigação das alterações climáticas;
g) Promover a gestão florestal ativa e profissional;
h) Desenvolver e promover novos produtos e mercados;
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i) Modernizar e capacitar as empresas florestais;
j) Aumentar a resiliência dos espaços florestais aos incêndios — DFCI;
k) Aumentar o rendimento potencial da exploração florestal;
l) Diminuir a perigosidade de incêndio florestal;
m) Contribuir para a conservação do solo e da água em geral e em particular para a
conservação da água nas bacias das albufeiras de águas públicas;
n) Contribuir para a conservação da natureza e da biodiversidade, em particular para os
objetivos de conservação das áreas classificadas;
o) Aumentar a superfície média das áreas de gestão florestal, aumentando a superfície
sob gestão conjunta;
p) Promover sistemas de exploração florestal articulados com o ordenamento cinegético
e silvopastoril em sistemas de produção, numa lógica de aumento de rendimento, defesa
da floresta contra incêndio e promoção da biodiversidade;
q) Promover de outros recursos silvestres, no quadro dos sistemas de exploração florestal;
r) Aumentar o apoio técnico aos proprietários gestores florestais, com base no
desenvolvimento da extensão florestal.
Na figura seguinte apresenta-se um extrato da carta síntese do PROF Centro Litoral, com a
implantação da área de estudo, em que se verifica que a área de estudo está inserida na sub
região homogénea de Gândaras Sul, enquadrando-se em Espaços Florestais Sensíveis,
contudo não está abrangida por qualquer Corredor Ecológico, nem está sujeita a regime
florestal, como mostra a Figura 4.32.
A sub-região homogénea “Gândaras Sul”, tem como 1.ª função a “produção”, o “receio e
estética da paisagem” a 2.ª função e a 3.ª função a “proteção”.
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Figura 4.31 – Localização da área de estudo do projeto na carta síntese do PROF CL
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Figura 4.32 – Localização da área de estudo do Projeto relativamente aos Corredores Ecológicos

Para esta subregião, o PROF CL, no artigo 27º, estabelece objetivos específicos, a saber:
“ 1—Nesta sub-região homogénea, com igual nível de prioridade, visa-se a implementação e
o desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços florestais:
a) Função geral de produção;
b) Função geral de proteção;
c) Função geral de silvopastorícia, da caça e da pesca nas águas interiores.“

4.7.4.4 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras Oeste – PGRH5A (2º ciclo)
A Lei da Água (LA - lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) transpôs para a ordem jurídica
nacional a Diretiva Quadro da Água (DQA -Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 23 de outubro), alterada e republicada pelo Decreto-lei n.º 130/2012, de
22 de junho, estipula como objetivos ambientais o bom estado, ou o bom potencial, das
massas de água, que devem ser atingidos até 2015, através da aplicação dos programas de
medidas especificados nos planos de gestão das regiões hidrográficas (PGRH).
A região hidrográfica, constituída por uma ou mais bacias hidrográficas e respetivas águas
costeiras, é a unidade principal de planeamento e gestão das águas.
Nos termos da DQA e da LA, o planeamento de gestão das águas está estruturado em ciclos
de 6 anos. Os primeiros Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), elaborados no
âmbito deste quadro legal, estiveram vigentes até ao final 2015.
Com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro,
retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro,

19.026 – Volume I - Relatório Síntese

104

foram aprovados os Planos de Gestão de Região Hidrográfica de Portugal Continental do 2º
ciclo de planeamento (2016-2021).
A delimitação das massas de água é um dos pré-requisitos para aplicação dos mecanismos
da DQA, tendo sido efetuada no âmbito do primeiro Relatório do artigo 5.º da DQA (INAG,
2005), tendo em conta o Guia n.º 2 “Identification of Water Bodies” (EC, 2003).
A metodologia utilizada, para a referida delimitação, foi baseada na aplicação sequencial de
fatores gerais, comuns a todas as categorias de águas, e na aplicação de fatores específicos
a cada categoria.
Os fatores gerais aplicados na delimitação das massas de água naturais de superfície foram
os seguintes:
•

Tipologia - critério base fundamental;

•

Massas de água fortemente modificadas ou artificiais;

•

Pressões antropogénicas significativas;

•

Dados de monitorização físico-químicos;

•

Dados biológicos existentes

Após a identificação das diferentes tipologias, a delimitação das massas de água foi realizada
essencialmente com base:
•

no impacte das pressões antropogénicas, sustentado em descritores de qualidade
físico-química;

•

em descritores de qualidade físico-química, obtidos a partir das estações de
monitorização existentes.

Com este processo de revisão e reavaliação, com a revisão para o 2.º ciclo, as bacias
hidrográficas das Ribeiras do Oeste transitaram para a RH5 – Tejo e Oeste, de acordo com o
estabelecido no Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho, que altera e república a LA.
A aplicação do processo de delimitação do 1.º ciclo de planeamento na RH5 originou 425
massas de água, das quais 368 são naturais (362 massas de água da categoria rios, 4 de
transição e 2 costeiras), 50 fortemente modificadas e 7 artificiais, de entre as quais a Ribeira
de São Pedro, enquadrando a área de estudo no Plano de Gestão da Região Hidrográfica
do Tejo e Ribeiras Oeste (PGRH - RH5A).

4.7.4.5 Plano de Gestão de Riscos de Inundações – PGRI da Região Hidrográfica do Tejo e
Ribeiras Oeste (PGRH - RH5)
A Diretiva de Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações (Diretiva 2007/60/CE), de 23 de
outubro e a sua transposição para o direito nacional, através do Decreto-Lei n.º 115/2010,
de 22 de outubro, estabelecem um quadro nacional para a avaliação e gestão dos riscos de
inundações, com o objetivo de reduzir as consequências prejudiciais associadas a este
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fenómeno para a saúde humana (incluindo perdas humanas), o ambiente, o património
cultural, as infraestruturas e as atividades económicas.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2016, de 20 de setembro, republicada pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 22-A/2016, de 18 de novembro, aprova os Planos
de Gestão de Riscos de Inundações (PGRI) para o período 2016-2021.
Foram identificadas e selecionadas, numa abrangência nacional, 22 Zonas Críticas que
apresentam em simultaneidade as seguintes características:
•

Pelo menos uma pessoa desaparecida ou morta e,

•

No mínimo quinze pessoas afetadas (evacuados ou desalojados).

O PGRI da RH5 identifica as seguintes zonas como críticas: Abrantes, Santarém, Vila-Francade-Xira, Loures e parte de Odivelas, Torres Vedras e Tomar
No âmbito da área em estudo não existem zonas de risco de inundação identificadas.

4.7.5 Planos Municipais e Locais
Os Planos Municipais de Ordenamento do Território “(…) estabelecem o regime de uso do
solo, definindo modelos de evolução previsível da ocupação humana e da organização de
redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e
de garantia da qualidade ambiental”.4
O documento fundamental para o Ordenamento do Território do concelho que abrange a
área de estudo é constituído pelo seu Plano Diretor Municipal, a saber:
Concelho

Situação
1ª Publicação

Marinha
Grande

1ª Alteração

Diploma legal e data de ratificação do PDM
Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/95, de 21/4/1995 (DR 1ª
Série-B)
Resolução do Conselho de Ministros n.º 153/98, de 30/12/1998 (DR
1ª Série-B)

2ª Alteração

Aviso 1313/2017, de 2 de fevereiro (DR 2ª Série)

3ª Alteração

Aviso 4419/2018, de 4 de abril (DR, 2ª Série)

É de salientar que o PDM da Marinha Grande, encontra-se atualmente em processo de
revisão, encontrando-se na 2.ª fase. A 1.ª fase está concluída e aprovada em Reunião de
Câmara de 18 de setembro de 2015.

4

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de abril, pelo Decreto-Lei

n.º 310/2003, de 10 de dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, pela Lei n.º 56/2007, de 31 de agosto e
pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro, Art.º 69º, n.º 2
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Tendo como base a Carta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande
(Planta de Ordenamento da Marinha Grande), Desenho 2, identificaram-se as classes de
espaço existentes na área de estudo e analisa-se a compatibilidade de cada uma delas com
o projeto. Para isso, efetua-se a transcrição de partes do regulamento do PDM acima
identificado, respeitantes às classes de espaço em causa, e analisam-se as regras de utilização
do solo aí estabelecidas, o que permite verificar a eventual existência de situações de
incompatibilidade com o projeto.

4.7.5.1 Plano Diretor Municipal da Marinha Grande
Artigo 3.º Disposições Gerais
1 - As áreas urbanas e urbanizáveis são constituídas por espaços urbanos e urbanizáveis
incluídos nos perímetros urbanos delimitados para os aglomerados integrantes da rede urbana
do concelho.
2 – As áreas não urbanizáveis abrangem espaços agrícolas, agro-florestais, florestais, culturais
e naturais, espaços de indústria, espaços canais e outras infraestruturas
Capítulo I - Áreas urbanas e urbanizáveis
Artigo 4.º Áreas urbanas e urbanizáveis
1 - Para cada aglomerado urbano integrante da rede urbana do concelho o PDM fixa o
perímetro urbano. Nele estão incluídas as áreas de ocupação actual e as áreas urbanizáveis
necessárias à expansão no horizonte do Plano.
2 - Fora dos perímetros urbanos não são admitidas quaisquer pretensões que se traduzam em
loteamento ou ocupação urbana.
3 - a) Dentro dos perímetros urbanos é interdita a instalação de depósitos de entulho, sucata e
ferro-velho, lixeiras, instalações agro-pecuárias e depósitos de produtos explosivos ou
inflamáveis susceptíveis de colocar em perigo a saúde e segurança públicas.
b) Estas instalações respeitarão obrigatoriamente à distância mínima de 500 m aos perímetros
urbanos delimitados.
4 - Para os aglomerados urbanos são estabelecidas as seguintes áreas específicas, assinaladas
na planta de ordenamento na escala 1:25 000: áreas urbanas/ocupação actual, áreas
urbanizáveis ou de expansão, áreas industriais, áreas de protecção especial e de reserva.
a) As áreas urbanas/ocupação actual correspondem aos espaços edificados com elevada
percentagem de infra-estruturação e onde ocorrem diferentes funções urbanas.
b) As áreas urbanizáveis destinadas à expansão dos aglomerados correspondem às áreas
actualmente livres, incluídas nos perímetros urbanos, susceptíveis de edificação quando
devidamente infra-estruturadas e equipadas.
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c) As áreas industriais correspondem às áreas assinaladas na planta de ordenamento anexa a
este Regulamento de/e para instalação da indústria.
d) As áreas de protecção especial são áreas correspondentes às manchas das Reservas Agrícola
e Ecológica Nacionais inseridas nos perímetros urbanos e às faixas de protecção das linhas de
água que atravessam os aglomerados.
e) A área de reserva corresponde à área incluída no perímetro urbano da Marinha Grande para
o qual não se considera a ocupação prioritária no horizonte do Plano.
Relativamente à alínea c), salienta-se que a atual ZIMG, bem como as fases 1 e 2 do projeto
de expansão, estão inseridas num espaço classificado como área industrial assinalada na
carta de ordenamento do PDM da Marinha Grande.

Artigo 7.º Ocupação industrial
1 - O PDM define como áreas industriais as áreas assinaladas na planta de ordenamento, a
área industrial da Marinha Grande e a área adjacente como reserva para a sua expansão, a
área industrial da Marinha Pequena e a área industrial de Vieira de Leiria.
2- As áreas reservadas para actividades económicas (ARAE), predominantemente vocacionadas
para a instalação de oficinas e outros serviços de apoio à actividade industrial, encontram-se
integradas nas áreas industriais da Marinha Pequena e Vieira de Leiria, constituindo
obrigatoriedade, a nível dos planos de urbanização nos aglomerados urbanos de Garcia e
Albergaria, a reserva de área para este fim.
3 - A ocupação das áreas industriais e das ARAE será regulamentada pelos planos de pormenor
e os respectivos regulamentos, sem prejuízo de outras especificações que se consideram
necessárias, ocupam-se designadamente das classes de actividades industriais, áreas para
instalação de armazéns e serviços de apoio às actividades produtivas, índice volumétrico,
afastamentos das edificações aos limites do lote e faixas de protecção entre edificações
industriais, área de parqueamento e forma de acesso aos lotes, sistemas de segurança,
tratamento de efluentes, abastecimento de água e energia eléctrica, definindo, se possível, as
zonas alimentadas em BT e MT.
4 - Consideram-se desde já, para as áreas industriais da Marinha Pequena, Vieira de Leiria e
para a expansão da zona industrial da Marinha Grande, os seguintes indicadores urbanísticos:
a) Percentagem de ocupação - 50%;
b) Índice volumétrico máximo - 5 m3/m2;
c) Afastamentos - 3 m, 5 m e 10 m (respectivamente laterais, frontais e posteriores);
d) Estacionamento mínimo dentro do lote - 1 lugar/50 m2 de construção.
(…)
11. Deverão ainda observar-se os seguintes condicionalismos, sempre que aplicáveis:
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a) O tratamento dos efluentes deverá, quando necessário, ser realizado em estação própria,
antes de lançados, na rede pública ou no meio receptor;
b) Os espaços livres não impermeabilizados serão tratados como espaços verdes arborizados,
constituindo uma faixa de protecção e isolamento;
c) Seja respeitada a legislação em vigor em matéria de poluição geral.”

Artigo 8 º Áreas de proteção especial
1 - Nas áreas de protecção especial, correspondentes às manchas das Reservas Agrícola e
Ecológica Nacionais, integradas nos perímetros urbanos, a alteração de uso fica condicionada
à salvaguarda da capacidade biofísica do solo, nos termos da legislação em vigor.
2 - É interdita a construção nas áreas de protecção especial, com excepção de construções
aligeiradas e amovíveis de apoio às áreas verdes de uso colectivo e à actual actividade agrícola,
nos termos da legislação em vigor.
3 - Nas áreas de protecção especial integradas na estrutura verde ou em áreas de uso colectivo
são proibidas as acções passíveis de impermeabilização do solo.
Capítulo II – Áreas não urbanizáveis
Artigo 10 º Disposições gerais
1- Estão dependentes da licença municipal, na totalidade do território municipal, a construção
e ampliação das seguintes instalações, equipamentos ou actividades:
a) Todas as obras de construção civil, de reconstrução, ampliação, reparação ou demolição de
edificações;
b) Abrigos fixos ou móveis, utilizáveis ou não para habitação, se a ocupação do terreno se
prolongar para além de três meses;
c) Depósitos de ferro-velho, lixos ou entulhos, de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos e de
veículos;
d) Campos de jogos ou desportos públicos;
e) Áreas permanentes de estacionamento público de veículos automóveis;
f) Parques de campismo;
g) Parques de caravanas.
2 - São proibidas, sem prévia autorização municipal, as práticas que conduzam à destruição
do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas, bem como as operações de aterro ou
escavações que conduzam à alteração do relevo actual e das camadas de solo arável.
3 - Carecem de licenciamento municipal as arborizações com espécies florestais de crescimento
rápido em áreas inferiores a 50 ha. Considera-se para este limite a inclusão de povoamentos
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preexistentes das mesmas espécies em continuidade do mesmo prédio ou em prédios distintos,
incluídos ou não na mesma unidade empresarial.
4- Nas construções existentes à data de publicação deste Regulamento que se localizem em
áreas abrangidas pelas Reservas Ecológica e Agrícola Nacionais, será de admitir a existência
de ampliação e por uma única vez, desde que as mesmas não excedam 25% da área construída,
com o máximo de 50 m2, e não seja alterado o seu uso.
5 - Os pedidos de localização de novas unidades industriais fora das áreas industriais previstas
no PDM só serão aprovados quando devidamente justificados, sendo avaliados caso a caso e
obedecendo as seguintes condicionantes:
a) Sejam classificados como unidades industriais das classes C e D;
b) Pertencerem preferencialmente a indústrias extractivas, da fileira florestal ou agroalimentar;
c) Garantir as infra-estruturas básicas (arruamentos de acesso, abastecimento de água, esgotos
e tratamento dos efluentes).
(…)
Artigo 11 º. Da edificabilidade
1 - Nas áreas não urbanizáveis, sem prejuízo das condicionantes associadas a cada área,
nomeadamente das Reservas Agrícola e Ecológica Nacionais, e para além dos casos previstos no artigo
anterior e nas áreas de habitat disperso previstas no artigo seguinte, os quais se regem pelas
disposições expressas, somente será licenciada a edificação quando esta for destinada à habitação e
estiver vinculada à actividade agrícola ou florestal ou de apoio às infra-estruturas e nas seguintes
condições:
a) Só é permitida a edificação de habitação em parcelas de cadastro com dimensão igual ou superior
a 0,5 ha;
b) As novas construções destinadas à habitação terão uma área máxima variável entre 200 m2 e 300
m2, consoante a dimensão da propriedade, nos seguintes termos:
Dimensão da propriedade
De 0,5 ha a 5 ha
Superior a 5 ha

Área máxima de construção
200 m2
300 m2

(…)

Artigo 14 º. Espaços agro-florestais
1 - Os espaços agro-florestais identificados na carta de ordenamento do concelho
correspondem a áreas cujos solos, consoante a sua capacidade de uso, poderão ter utilização
agrícola, florestal ou de pastorícia e avícola.
2 - Nestes espaços é admitida, como actividade complementar, a caça.
3 - Carecem de licença da Câmara Municipal:
a) As acções de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas ou florestais;
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b) As acções de aterro ou escavação que conduzam à alteração do relevo natural e das camadas
de solo arável.
4 - As construções a licenciar deverão apoiar-se em acessos ou caminhos existentes e serem
autónomas em relação ao abastecimento de água e drenagem de esgotos, salvo se o titular
custear a totalidade das despesas com a extensão das redes públicas.
Artigo 15 º. Espaços florestais
1 - Definem-se no PDM como áreas destinadas predominantemente ao fomento e exploração
florestal as assinaladas na planta de ordenamento.
2 - Os espaços florestais subdividem-se em espaços florestais de produção e espaços florestais
de protecção.
3 - Os espaços florestais de produção delimitados na planta de ordenamento correspondem à
área de pinhal sob a tutela do Instituto Florestal.
4 - As acções a desenvolver por outras entidades nos espaços florestais de produção ficam
sujeitas ao parecer e autorização do Instituto Florestal.
5 - Nos espaços florestais de protecção incluídos na área de Pinhal do Rei todas as acções a
desenvolver por outras entidades ficam sujeitas ao parecer do Instituto Florestal.
6 - Nos restantes espaços florestais de protecção ficam condicionados:
a) O corte do coberto vegetal;
b) A plantação de eucaliptos nos termos da legislação vigente;
c) A plantação de espécies nos termos da legislação específica;
d) As actividades agrícolas de sequeiro e regadio - anuais e permanentes -, bem como outras
acções não classificadas, são restringidas nos termos da legislação específica.
7 - Nestes espaços florestais de protecção que não sejam abrangidos pela Reserva Ecológica
Nacional as construções obedecerão aos condicionamentos do n.º 1 do artigo 11.º deste
Regulamento.
Artigo 17 º. Espaços canais e outros espaços não urbanizáveis
1 - Aos espaços-canais e outros não urbanizáveis, incluindo os parques de campismo, aplicamse as condicionantes expressas no título III deste Regulamento.
2 - É interdita a construção numa faixa de 50 m a partir da vedação das zonas afectas a
estações de tratamento de águas residuais, bem como de abertura de poços ou furos ou o
estabelecimento de captações de água que se destinem à rega ou consumo doméstico.
3 - A desactivação dos estacões de tratamento de águas residuais, bem como dos poços ou
furos ou das captações de água que se destinam à rega ou consumo doméstico, implica a
extinção do condicionalismo do número anterior.
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A área afeta ao projeto em estudo implanta-se nas seguintes classes:
Fase do Projeto

Classificação PDM

Projeto

Perímetro Urbano
Áreas urbanas e urbanizáveis
- Área Industrial
Fases 1 e 2

Compatível

- Área de proteção especial
Áreas não urbanizáveis
-

Espaço

canal

–

Rede

nacional

proposta
Áreas não urbanizáveis
- Espaços agro-florestais
Fase 3

- Espaço florestal de produção

Condicionado/Interdito

- Espaço florestal de proteção
- Espaço canal - Rede nacional proposta

A tipologia de projeto em avaliação (Operação de Loteamento) implica necessariamente uma
estreita articulação com este instrumento (PDM).
Na fase 3, apesar das interferências registadas com várias classes de ordenamento do PDM
da Marinha Grande, em que são atualmente classificadas como interditas, às ações do
projeto, com a revisão do PDM (atualmente na 2ª fase), haverá oportunidade de
compatibilização com o projeto viabilizando assim a concretização da mesma.

4.7.5.2 Plano de Pormenor da Zona Industrial da Marinha Grande
Este instrumento foi analisado na perspetiva de verificar a coerência, entre a área de
expansão e a área industrial atualmente existente.
Situação
1ª Publicação

Diploma legal e data de ratificação do PP
Ratificado parcialmente por despacho do Secretário de Estado da Administração Local e
do Ordenamento do Território de 14.10.91 e publicado no DR n.º 83 II Série em 08.04.92.

1ª Alteração

Portaria 230/1995, de 27 de março (DR 1-ª Série-B)

2ª Alteração

Declaração 3-1-956, de 20 de fevereiro de 1996 (DR N.º 43 2ª Série)

3ª Alteração

Declaração 14-3-97, de 10 de abril de 1997 (DR N.º 84 2ª Série)

4ª Alteração

Aviso 1314/2017, de 2 de fevereiro (DR, 2ª Série)

O Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial da Marinha Grande, estipula a
tipologia da construção permitida e a ocupação dos lotes.
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Neste regulamento são definidos os parâmetros a que as unidades industriais têm de se
sujeitar, tais como:
“a) Índice máximo de ocupação de 0,5;
b) Volumetria máxima da construção - 5m3/m2 de área de implantação;
c) Altura máxima exterior das construções - 10m, salvo situações excepcionais,
devidamente justificadas pela natureza da actividade e desde que respeitados os
restantes condicionamentos;
d) O afastamento das construções aos limites laterais do lote será, no mínimo, de
7,50m;
e) O afastamento das construções ao limite posterior do lote será, no mínimo, de
7,50m;
f) O afastamento das construções ao limite frontal do lote será, no mínimo, de 15m,
salvo no que respeita a portarias, desde que a sua área não ultrapasse os 12m 2;
g) A área máxima impermeabilizada dentro de cada lote não poderá ultrapassar 65%
da sua área total;
h) Cada lote deverá dispor de estacionamento, no seu interior, com uma área mínima
equivalente a 10% da superfície de pavimento útil;
i) As construções a erigir em cada lote serão objecto de análise através do respectivo
projecto de arquitectura, o qual deverá tomar em consideração a necessidade de
harmonizar entre si os edifícios a construir nos vários lotes, e ainda prever um conjunto
de qualidade e do qual ressalta a imagem do parque industrial;
j) Os espaços livres não impermeabilizados e, em especial, a faixa de protecção entre
as edificações e os limites do lote deverão ser tratados como espaços verdes plantados.
O enquadramento de depósitos de armazenagem exteriores às edificações deverá ser efectuado
por cortinas de árvores e arbustos, com uma percentagem de 50% de folha persistente.”
O índice máximo de ocupação previsto para a expansão, é coerente, quando observado o
exposto no Plano de Pormenor.
Salienta-se que, se perspetiva uma revisão deste Plano de Pormenor, na sequência da revisão
do PDM, integrando a área de expansão.

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública
Pretende-se analisar neste ponto as servidões e restrições de utilidade pública, que se
encontram legalmente estabelecidas com vista à preservação e proteção de recursos
naturais, geológicos, agrícolas e florestais, ecológicos, património, equipamentos e
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infraestruturas, adotando para o efeito a sistematização proposta pela Ex-DGOTDU
(Servidões e Restrições de Utilidade Pública, edição digital - 2011).
A representação cartográfica das condicionantes e servidões e restrições de utilidade pública
é apresentada no Desenho 3, conforme estas se encontrem identificadas nas plantas de
condicionantes do PDM ou tenham sido identificadas com base em outras fontes de
informação.

4.8.1 Recursos Naturais e Ecológicos
4.8.1.1 Domínio Público Hídrico
A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao
Domínio Público Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro que
estabelece a titularidade dos recursos hídricos, considerando-se “(...) pertencentes ao domínio
público hídrico, os leitos e as margens das águas do mar e das águas navegáveis e flutuáveis
(...)”5. Os recursos hídricos englobam, pois, o conjunto de bens que habitualmente se designa
por Domínio Hídrico e que corresponde aos bens que, pela sua natureza, a lei submete a um
regime de caráter especial.
Atendendo à área de estudo, o Domínio Fluvial inclui:
“a) os cursos de água navegáveis ou flutuáveis, com os seus leitos e margens, para montante
dos limites interiores fixados pelo quadro 1 do Decreto n.º 265/72, de 31 de julho;
b) os cursos de água não navegáveis nem flutuáveis que, por decreto especial, forem
reconhecidos de utilidade pública como aproveitáveis para a produção de energia elétrica ou
irrigação;
c) os leitos e margens dos cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, nos troços em que
atravessem terrenos públicos do Estado.”
A noção de leito e dos seus limites é definida pelo artigo 10.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de
novembro, segundo o qual:
“3 - O leito das restantes águas é limitado pela linha que corresponder à estrema dos terrenos
que as águas cobrem em condições de cheias médias, sem transbordar para o solo natural,
habitualmente enxuto. Essa linha é definida, conforme os casos, pela aresta ou crista superior
do talude marginal ou pelo alinhamento da aresta ou crista do talude molhado das motas,
cômoros, valados, tapadas ou muros marginais.”

“no capítulo III do DL n.º 468/71, republicado pela Lei n.º 16/2003, de 4 de junho, e na Lei n.º 58/2005, de 29 de
dezembro”
5
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A noção de margem e respetiva largura é definida pelo artigo 11.º da Lei n.º 54/2005, de 15
de novembro, segundo o qual:
“1 - Entende-se por margem uma faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha que limita
o leito das águas.”
“2 - A margem das águas do mar, bem como a das águas navegáveis ou flutuáveis que se
encontram à data da entrada em vigor desta lei sujeitas à jurisdição das autoridades marítimas
e portuárias, tem a largura de 50 m.”
“3 - A margem das restantes águas navegáveis ou flutuáveis tem a largura de 30 m.”
“4 - A margem das águas não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente torrentes, barrancos
e córregos de caudal descontínuo, tem a largura de 10 m.”
De acordo com o artigo 21.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, “nas margens das águas
não navegáveis nem flutuáveis (de 10 m de largura), a ocupação ou utilização desses terrenos
fica condicionada à aprovação do Instituto da Água.”
No que se refere às zonas adjacentes às margens, ameaçadas pelas cheias (e que se
encontram delimitadas e classificadas por portaria) verificam-se duas situações, tal como
referido no artigo 25.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, a saber:
No caso das zonas non aedificandi:
“a) nestas zonas é interdito:
•

Implantar edifícios ou realizar obras suscetíveis de constituir obstrução à livre
passagem das águas;

•

Dividir a propriedade rústica em áreas inferiores à unidade mínima de cultura;

•

Destruir o revestimento vegetal ou alterar o relevo natural;

•

Instalar vazadouros, lixeiras, parques de sucata ou quaisquer outros depósitos de
materiais.

b) poderão ser autorizadas nestas zonas:
•

A implantação de infraestruturas indispensáveis ou a realização de obras de correção
hidráulica, mediante parecer favorável do INAG e DRAOT da respetiva zona;

•

A instalação de equipamentos de lazer, desde que não impliquem a construção de
edifícios, dependendo do parecer vinculativo do INAG e da respetiva DRAOT.”

No caso das zonas de ocupação condicionada “apenas será permitida, mediante parecer
favorável do INAG, a instalação de edifícios que constituam complemento indispensável de
outros já existentes e devidamente licenciados, ou que se encontrem inseridos em planos já
aprovados.”
No que se refere às zonas ameaçadas pelas cheias que ainda não se encontram classificadas
como zonas adjacentes, verifica-se que “(...) o licenciamento (...) de quaisquer obras ou
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edificações, está dependente de parecer vinculativo do INAG, quando estejam dentro do
limite da maior cheia conhecida ou de uma faixa de 100 m para cada lado da linha da
margem do curso de água, quando se desconheça aquele limite.”
Na figura seguinte encontram-se representadas todas as linhas de água que ocorrem na área
de estudo e sua envolvente.

Figura 4.33 – Linhas de água

Salienta-se que atualmente esta linha de água, já se encontra canalizada, tanto a montante
como a jusante da área de estudo, atravessando o nó de ligação da AE e a atual área
industrial.
Os Serviços Municipais de Proteção, relativamente à linha de água existente, realçaram a
importância da sua manutenção a céu aberto e com a constituição de um espaço verde,
realçando que contribuirá para uma melhor drenagem dos terrenos, minimizando o
problema da deficiente permeabilização registado e possivelmente agravado com o
aumento da área de construção prevista com a ampliação da ZIMG.
Relativamente à drenagem da futura zona de expansão a entidade referida considera ainda
que, a mesma deverá “(…) ser vista com bastante cuidado pois o encaminhamento de todo o
volume de águas pluviais recolhido na zona de expansão (grande área impermeabilizada com
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estradas, estacionamentos, edifícios, etc.) para as infraestruturas existentes poderá provocar
problemas graves, por falta de capacidade de receção de um maior caudal pela ribeira do
Tecelão, uma vez que, já num passado recente em situações de pico, a linha de água não teve
capacidade de escoamento, inundando alguns quintais e anexos, causando danos materiais e
pessoais.”
Com a requalificação da linha de água, perspetiva-se aumentar a capacidade de
armazenamento de água, com o objetivo de evitar picos de escoamento.
A linha de água em questão, está igualmente enquadrada no regime jurídico da REN, pelo
que esta análise é feita igualmente na Condicionante seguinte (REN).
Note-se, contudo, que, de acordo com o regime jurídico em vigor, as autorizações de
utilização do domínio hídrico, no caso de projetos sujeitos a procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental, são obtidas no âmbito deste procedimento, através de pronúncia
favorável da entidade responsável.

4.8.1.2 Captações de água subterrânea para abastecimento público
A constituição de servidões relativas à captação de águas subterrâneas para abastecimento
público segue o regime previsto pelo Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro. De acordo
com o estabelecido neste diploma, as captações ficam sujeitas a um perímetro de proteção,
constituído por três zonas: zona de proteção imediata, zona de proteção intermédia e zona
de proteção alargada, na qual se interditam ou condicionam as instalações e as atividades
suscetíveis de poluírem as águas subterrâneas.
A zona de proteção imediata é constituída por um raio mínimo de 20m na qual “(...) é interdita
qualquer instalação ou actividade. (...) Nesta zona o terreno é vedado e tem que ser mantido
limpo de quaisquer resíduos, produtos ou líquidos que possam provocar infiltração de
substâncias indesejáveis para a qualidade de água da captação”, sendo da competência do
Governo, através de Resolução do Conselho de Ministros, a delimitação dos perímetros de
proteção.
Para além de estarem sujeitas às regras estabelecidas no Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de
setembro, todas as captações de água subterrânea destinadas ao abastecimento público de
água para consumo humano, e a delimitação dos respetivos perímetros de proteção, estão
também sujeitas ao disposto no artigo 37.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de
dezembro) e na Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho.
No Município da Marinha Grande, a Portaria n.º 13/2017, de 9 de janeiro, aprova a
delimitação dos Perímetros de Proteção das Captações de Água Subterrânea localizadas no
concelho. A captação mais próxima da AE fica a cerca de 2 km da área de estudo conforme
se pode observar na figura seguinte.
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Figura 4.34 – Captação de água subterrânea para abastecimento

4.8.1.3 Reserva Ecológica Nacional (REN)
A Reserva Ecológica Nacional (REN) “é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das
áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante
riscos naturais, são objeto de proteção especial”. A REN “é uma restrição de utilidade pública,
à qual se aplica um regime territorial especial que estabelece um conjunto de
condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e as ações
compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de áreas” .
O regime jurídico da REN foi estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto,
revogando o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março. Por sua vez, o Decreto-Lei nº 166/2008,
de 22 de agosto (retificado pela Declaração de Retificação n.º 75-A/2006, de 3 de novembro)
foi alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de novembro, com a redação
do seu artigo 20.º dada pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho.
Mais recentemente, foi publicada a 4ª alteração ao regime jurídico da Reserva Ecológica
Nacional, com a publicação do Decreto-lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, em que se
identifica que a “experiência da aplicação do regime jurídico da REN veio sinalizar, também, a
necessidade de serem efetuadas melhorias ao nível de procedimentos e prazos, das definições,
dos critérios de delimitação e das funções de algumas tipologias, bem como nos usos e ações
permitidos em REN, no sentido de garantir uma maior coerência com os regimes conexos, as
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necessidades de gestão do território e a evolução do conhecimento sobre as diferentes
componentes desta reserva ecológica.
Considerando, por outro lado, que o esquema nacional de referência teve subjacentes conceitos
e critérios de delimitação da REN que têm vindo a evoluir, opta-se por retirar esta informação,
uma vez que a mesma já não traduz com rigor o conhecimento mais atualizado que deve
fundamentar a proteção dos sistemas e processos biofísicos, dos valores a salvaguardar e dos
riscos a prevenir.
Finalmente, esta alteração permite incorporar atualizações ao regime decorrentes de sucessivas
alterações legislativas no ordenamento jurídico nacional.”
Nos termos do diploma acima referido, as cartas de delimitação da REN a nível municipal
são elaboradas à escala 1:25 000 ou superior, acompanhadas da respetiva memória
descritiva, e delas devem constar:
•

A delimitação das áreas incluídas na REN, indicando as suas diferentes tipologias e
apresentando detalhadamente a metodologia e critérios utilizados na sua
delimitação;

•

As exclusões de áreas que, em princípio, deveriam ser integradas na REN, incluindo
a sua fundamentação e a indicação do fim a que se destinam, nomeadamente as
áreas ocupadas com edificações legalmente licenciadas e as destinadas à satisfação
de carências.

No caso do concelho da Marinha Grande a REN foi publicada pelo documento legal
identificado na tabela seguinte.
Tabela 4.4 – Enquadramento legal da delimitação das áreas de REN no concelho da área de estudo
Concelho

Reserva Ecológica Nacional
REN publicada - Diploma Legal

Marinha Grande

Resolução de Conselho de Ministros n.º 38/96 (DR 88, I-B, 1996.04.13)

Atendendo a que a REN em vigor no concelho abrangido pelo presente estudo não se
encontra consentânea com o regime jurídico estabelecido no Decreto-Lei n.º 239/2012, uma
vez que foi elaborada à luz das orientações vigentes no Decreto-Lei n.º 93/90, efetua-se na
Tabela 4.5 a correspondência entre as categorias de REN definidas pelos dois regimes,
conforme consta no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 239/2012, considerando as categorias de
REN presentes na área de estudo e envolvente do projeto.
Tabela 4.5 – Correspondência das áreas de REN definidas pelo anterior e pelo novo Regime Jurídico
Novas categorias de áreas integradas na REN
Cursos de águas e respetivos leitos e margens
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Novas categorias de áreas integradas na REN

Áreas definidas no Decreto-Lei n.º 93/90

Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos

Cabeceiras das linhas de água

Zonas ameaçadas pelas cheias

Zonas ameaçadas pelas cheias

Segundo a legislação em vigor, nas áreas incluídas na REN “(...) são interditos os usos e as
acções de iniciativa pública ou privada que se traduzam em:
a) Operações de loteamento;
b) Obras de urbanização, construção e ampliação;
c) Vias de comunicação;
d) Escavações e aterros;
e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e
regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo
e das operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais”
2 - Excetuam-se do disposto no número anterior os usos e as ações que sejam compatíveis
com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos
naturais de áreas integradas em REN.
3 - Consideram-se compatíveis com os objetivos mencionados no número anterior os usos e
ações que, cumulativamente:
a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo i; e
b) Constem do anexo ii do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante, nos
termos dos artigos seguintes, como:
i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou
ii) Sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia; ou” (artigo 20.º).
Em particular nas Operações de Loteamento, está presente no artigo 26º (Operações de
Loteamento), que:
“1 - As áreas integradas na REN podem ser incluídas em operações de loteamento desde que
não sejam destinadas a usos ou ações incompatíveis com os objetivos de proteção ecológica e
ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais.
2 - As áreas integradas na REN podem ser consideradas para efeitos de cedências destinadas
a espaços verdes públicos e de utilização coletiva, infraestruturas e equipamentos que sejam
compatíveis, nos termos do presente decreto-lei, com os objetivos de proteção ecológica e
ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais daquelas áreas.”
No que respeita à área em estudo, apenas as intervenções previstas para a fase 3, estão
sujeitas ao regime REN.
Tal como já foi acima referido, a linha de água, sujeita ao regime jurídico da REN, atualmente
já se encontra canalizada, tanto a montante como a jusante da área de estudo, atravessando
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o nó de ligação da AE e a atual área industrial, apresentando sinais de degradação, como se
mostra nas fotografias seguintes.
Com o presente projeto é intenção do promotor, manter e requalificar, a linha de água
existente e ainda a céu aberto, considerando-a como espaço verde. A intervenção prevista
na linha de água será de requalificação e manutenção, com canal trapezoidal com aplicação
de colchão reno, sendo precedida dos devidos pedidos de licenciamento aplicáveis.

Fotografia 4.20 – Passagem hidráulica

Fotografia 4.21 – Entrada da linha de água na atual área industrial da Marinha Grande
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Figura 4.35 – Delimitação de REN na área de estudo e envolvente

4.8.1.4 Regime Florestal
O Regime Florestal destina-se a “(...) assegurar não só a criação, exploração e conservação
da riqueza silvícola sob o ponto de vista da economia nacional, mas também o revestimento
florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública e conveniente ou necessária
para o bom regime das águas e defesa das várzeas, para a valorização das planícies ardidas
e benefício do clima, ou para a fixação e conservação do solo, nas montanhas e das areias
no litoral marítimo”6 .
Encontram-se submetidas ao regime florestal as áreas denominadas Matas Nacionais,
pertence ao domínio privado do Estado, sujeitas ao Regime Florestal Total, e os Perímetros
Florestais, constituídos por terrenos baldios, autárquicos ou particulares submetidos ao
Regime Florestal Parcial, por força dos decretos dos anos de 1901 e 1903.

6

(parte VI, artigo 25.º, do Decreto de 24 de dezembro de 1901)
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Atendendo a que, de acordo com a Planta de Condicionantes do PDM da Marinha Grande,
a área respeitante à fase 3 do projeto em estudo, coincide com a área da Mata do Casal da
Lebre7, apresenta-se a sua caracterização.
Pela consulta do sítio do ICNF, respeitante às Matas Nacionais, verifica-se que a Mata
Nacional do Casal da Lebre (MNCL) estende-se por 370 hectares e está arborizada numa
superfície de 281 hectares, tendo como espécie principal o pinheiro-bravo (que ocupa 76%
da área da Mata), sendo a restante área ocupada com folhosas diversas que existem ao longo
das linhas de água e dos caminhos. Na figura seguinte pode observar-se a sua delimitação.

Figura 4.36 – Delimitação da Mata Nacional do Casal da Lebre (Fonte: ICNF)

A MNCL insere-se no PROF do Centro Litoral, sub-região homogénea “Gândaras Sul”, sendo
a 1.ª função a “produção”, o “receio e estética da paisagem” a 2.ª função e a 3.ª função a
“proteção”, já analisado no capítulo do Ordenamento do Território.

7

Identificada na legenda da Carta de Condicionantes como Mata Nacional do Pinhal do Rei
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Nos anos de 1989 e de 1994, foram cedidos 70 hectares da MNCL para instalação do Parque
Industrial da Marinha Grande. Em Julho de 1994 foi nesta Mata constituída uma servidão
para a passagem do gasoduto, tendo sido afetada uma área de 2,5 hectares, da qual apenas
1,7 hectares se encontram desarborizados.
No ano de 1999, foram expropriados 11 hectares, para a execução da autoestrada A8 Lisboa–
Leiria e seus acessos.
Foi na sequência destas expropriações que em 2013, que o Município da Marinha Grande
adquiriu a parcela de terreno de 136.900 m2, onde se enquadra a área de expansão da ZI da
Marinha Grande, objeto do presente estudo.
No que respeita à definição de uma Faixa de Gestão de Combustível, considerando as
recomendações do Serviço Municipal de Proteção Civil, por forma a minimizar a
vulnerabilidade da ZIMG à ocorrência de incêndios florestais nas áreas envolventes,
nomeadamente na Mata Nacional do Casal da Lebre, e evitar os potenciais impactos
provocados, aquando da construção da ampliação da ZIMG é importante consolidar a faixa
de gestão de combustível, definida na legislação em 100 metros à volta dos polígonos
industriais, conforme mostra a figura.

Figura 4.37 – Faixa de Gestão de Combustível

Considerando que a obrigação de constituição e manutenção da FGC, é da entidade gestora
da ZIMG, deverá ser o promotor do projeto, o Município da Marinha Grande, a garantir a
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execução da mesma e do cumprimentos dos critérios gerais e suplementares definidos no
Anexo do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação.

4.8.2 Infraestruturas
As infraestruturas sujeitas a servidões e restrições de utilidade pública existentes na
envolvente do projeto compreendem: abastecimento de água, drenagem de águas residuais,
rede elétrica, gasoduto, rede ferroviária e rodoviária nacional e regional, estradas municipais.

4.8.2.1 Rede Rodoviária Nacional e Regional
A rede rodoviária nacional é constituída pela rede nacional fundamental (Itinerários Principais
(IP)), pela rede nacional complementar (que inclui os Itinerários Complementares (IC) e as
Estradas Nacionais (EN)) e pela rede nacional de autoestradas (AE). Para além da rede
rodoviária nacional, foi criada outra categoria de estradas designadas por Estradas Regionais
(ER).
A legislação vigente na matéria, Artigo 33.º da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, estabelece as
seguintes zonas de servidão “non aedificandi”:
a) Autoestradas e vias rápidas: 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos
de 20 m da zona da estrada;
b) IP [Itinerários Principais]: 50 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona
de servidão de visibilidade e nunca menos de 20 m da zona da estrada;
c)

IC [Itinerários Complementares]: 35 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da
zona de servidão de visibilidade e nunca menos de 15 m da zona da estrada;

d) EN [estradas nacionais] e restantes estradas: 20 m para cada lado do eixo da estrada
ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 m da zona da
estrada;
e)

Nós de ligação: um círculo de 150 m de raio centrado na interseção dos eixos das vias,
qualquer que seja a classificação destas.

A constituição de servidões nas estradas e caminhos municipais segue o regime previsto na
Lei n.º 2110 de 19 de agosto de 1961. Segundo este diploma “é proibida a colocação de postes
de linhas telegráficas, telefónicas, de transporte ou distribuição de energia elétrica ou para
quaisquer outros fins sobre a plataforma ou valeta das vias municipais. Os atravessamentos
sobre as vias municipais por conduções aéreas ou obras de qualquer natureza não podem ter
altura inferior a 5 m, a contar do nível do pavimento” 8.

8

2011: DGOTDU
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Em informação facultada pelo IMT, a entidade informa que, na área de implantação do
projeto, a estrada de ligação entre a A8 e a EN242 tem perfil de autoestrada e nós
desnivelados pelo que deve ser considerada uma via rápida de ligação à A8.
No nó desnivelado com a estrada municipal (Estrada do Guilherme) a zona de proteção non
aedificandi que prevalece é o círculo de 150 metros, centrado no nó, de acordo com a alínea
e) do nº 8 do Artº 32º do novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, aprovado
pela Lei nº 34/2015 de 27 de Abril.
Fora do nó a regra de proteção é a estabelecida na alínea a) do nº 8 do Artº 32º do mesmo
Estatuto, uma vez que se trata de uma via rápida, ou seja, 50 m para cada lado do eixo da
estrada e nunca a menos de 20 m da zona da estrada.
No que respeita à Estrada do Guilherme, que é uma estrada municipal, remetem para a
respetiva Câmara Municipal a necessidade de emissão de parecer, recomendando, no
entanto, que sejam consideradas as distâncias estabelecidas na alínea d) do nº 8 do Artº 32º
do mesmo Estatuto, aplicável às EN em ligação com a rede nacional de autoestradas, ou seja,
20 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e
nunca a menos de 5 m da zona da estrada.
Salienta-se ainda que a entidade, alertou para o caminho paralelo existente à área de estudo
que não deve ser ocupado.
Apesar da delimitação da área de estudo incidir sobre estas áreas de servidão, como mostra
a figura seguinte, estas áreas são consideradas condicionadas, não existindo sobre as
mesmas qualquer intervenção, respeitando assim as indicações do IMT.
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Figura 4.38 – Áreas condicionadas pelas servidões rodoviárias (Fonte: IMT)

É de realçar que, de acordo com o PDM da Marinha Grande, na Planta de Condicionantes,
Desenho 3, toda a área de estudo está sujeita a uma servidão rodoviária de Espaço Canal,
definido como espaço de reserva/salvaguarda para a construção da A8, que à data da sua
publicação não tinha ainda definido o seu traçado final.
A entidade responsável pela concessão desta autoestrada, a Autoestradas do Atlântico,
informou nada ter a opor à expansão da Zona Industrial da Marinha Grande, desde que
garantidas as seguintes condições:
“1. Os limites da zona non aedificandi não sejam ultrapassados;
2. Seja garantido o bom escoamento das linhas de água existente na via de ligação do
Nó da A8 à EN 242;
3. As novas construções não impliquem incumprimento para a AEA em matéria de
ruído.”
Salientando que, as áreas definidas como non-aedificandi, serão respeitadas e não afetadas
pelo projeto, a linha de água, após devido licenciamento, será requalificada, considera-se
que as preocupações levantadas pela concessionária referida estão acauteladas.
Relativamente à questão do ruído, foi solicitado um esclarecimento para clarificar a
preocupação identificada, sendo que conforme se pode verificar pela troca de
correspondência, ficou esclarecido, não havendo lugar a preocupação acrescida.

4.8.2.2 Rede ferroviária
O regime das servidões do domínio público ferroviário resulta do Decreto-Lei n.º 276/2003,
de 4 de novembro, o qual estabelece, no seu art.º 15.º, a necessidade de salvaguarda de
zonas non aedificandi. “Nos prédios confinantes ou vizinhos de linhas férreas ou outras
instalações ferroviárias é proibido:
•

Fazer construções, edificações, aterros, depósitos de terras ou plantação de árvores se
a distância for inferior a 10 m;

•

Se a altura das construções, edificações, aterros, depósitos de terras ou árvores for
superior a 10 m, a distância a salvaguardar deve ser igual à soma da altura dos
elementos com o limite dos 10 m.”

A ZIMG é limitada a Poente pela Linha do Oeste, a qual integra o Domínio Público Ferroviário,
contudo, não existe qualquer interferência com a expansão objeto do presente estudo.

4.8.2.3 Redes de Transporte e Distribuição de energia
As servidões administrativas referentes a infraestruturas de produção, transporte e
distribuição de energia elétrica seguem o regime previsto nos artigos 54.º e 56.º do
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Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852,
de 30 de julho de 1936, no artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960
e no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho.
O artigo 25º do PDM da Marinha Grande, relativo a servidões da rede elétrica de média e
alta tensão, prevê que:
“1 - Os loteamentos habitacionais e industriais deverão prever corredores de passagem para
as linhas de alta tensão existentes.
2 - Na construção dos edifícios, vias de comunicação, etc., deverão ser observadas as distâncias
de segurança previstas no Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro.
3 - Para os novos loteamentos habitacionais e industriais, ou ampliação dos existentes, para
além de se deverem prever corredores para as linhas de alta tensão existentes, deverão também
ser previstos os necessários para alimentação dos postos de transformação incluídos no
respectivo projecto de infra-estruturas eléctricas.
4 - Sempre que a entidade distribuidora de energia eléctrica necessite de estabelecer linhas
aéreas de alta tensão para alimentação de aglomerados urbanos ou industriais,
nomeadamente os previstos no presente PDM, esta negociará com a Câmara Municipal formas
de garantir a devida protecção, com estabelecimento do respectivo corredor de acesso.
5 - Após a definição das potências a utilizar em cada uma das zonas industriais previstas, a
entidade distribuidora de energia eléctrica analisará a necessidade ou não da construção de
uma subestação AT/MT, negociando com a entidade promotora do loteamento e ou a Câmara
Municipal a cedência de terreno para a instalação da mesma.”
Na sequência do regulamentado e no âmbito do presente estudo foi contactada a entidade
responsável pelas infraestruturas elétricas em exploração na área de estudo, a EDP
Distribuição.
Esta entidade informou, em ofício de 18-04-2019, que existem infraestruturas elétricas em
exploração na área de estudo, nomeadamente a linha CASAL DA LEBRE – ZONA INDUSTRIAL
II e CASAL DA LEBRE – MOITA. São linhas de média tensão de 30 kV integradas na Rede
Elétrica de Serviço Público concessionadas à EDP Distribuição.
Estas linhas, constituem-se como condicionantes relativamente ao projeto, devendo ser
cumpridas as disposições legais aplicáveis, nomeadamente:
•

Decreto-Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, no que respeita à salvaguarda
das distâncias de segurança, na eventualidade de se realizarem trabalhos na sua
proximidade (artigos 28º, 29º e 30º);

•

Decreto-Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, no que respeita à preservação
dos corredores e zonas de proteção das linhas aéreas de Média Tensão existentes
(artigo 28º, ponto 2).
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No âmbito da consulta efetuada à EDP Distribuição, a entidade informa ainda que, caso se
verifique a necessidade de alterar alguma infraestrutura elétrica existente, por abertura de
novas vias de circulação ou construção e/ou ampliação de edificações, deverão solicitar
atempadamente a intervenção das mesmas, cujo enquadramento está patente no Decretolei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960.
Devem ainda ser considerados os seguintes regulamentos:
•

Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26/12 (Regulamento de Segurança de Redes de
Distribuição de Baixa Tensão) e Portaria 949-A/2006, de 11/09 (Regras Técnicas das
Instalações Eléctricas de Baixa Tensão).

4.8.2.4 Redes de Transporte de Gás
De acordo com o levantamento efetuado, na área em estudo existe uma rede de distribuição
de Gás Natural, cuja entidade concessionária é a Lusitaniagás.
O parecer emitido pela respetiva concessionária, a Lusitaniagás, no âmbito do Projeto de
Execução da Expansão da Zona Industrial da Marinha Grande, confirma a existência desta
rede de gás e emite parecer favorável ao projeto proposto indcando que “A rede de gás
combustível objecto do presente projecto está de acordo com os critérios gerais de projecto da
Lusitâniagás pelo que a mesma se considera adequada à sua utilização com Gás Natural”.
Indicam ainda no seu parecer que as novas redes estão sujeitas aos devidos licenciamentos
e ao cumprimento de toda a legislação em vigor, nomeadamente a Portaria 386/94 de 16 de
junho, alterada pela Portaria 690/2001 de 10 de julho.
De acordo com o artigo 25º, da portaria mencionada, os requisitos de segurança em matéria
de distância entre as redes de gás e as restantes infraestruturas são as seguintes:
“Tubagens de gás na vizinhança de outras tubagens
1 - A distância entre as geratrizes das tubagens de gás e as de quaisquer outras, quer em
percursos paralelos quer nos cruzamentos, não pode ser inferior a 0,2 m.
2 - Quando não for possível respeitar a distância referida no número anterior, devem as
tubagens ficar separadas entre si por um dispositivo adequado.
3 - A distância entre as geratrizes das tubagens de gás e as dos cabos eléctricos, telefónicos e
similares, quer em percursos paralelos quer em cruzamentos, também não pode ser inferior a
0,2 m, com excepção das ligações à terra.
4 - Nos troços em que não for possível respeitar a distância mínima mencionada no número
anterior, deve a tubagem de gás ter uma manga electricamente isolante, de fibrocimento, betão
ou outros materiais não combustíveis, cujas extremidades distem, pelo menos, 0,2 m dos cabos
eléctricos, telefónicos e similares.
5 - A distância mínima entre as geratrizes das tubagens de gás e as das tubagens de redes de
esgotos, quer em percursos paralelos quer nos cruzamentos, não deve ser inferior a 0,5 m.
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6 - Nos troços em que não for possível respeitar esta distância, a tubagem de gás deve ser
envolvida por uma manga cujas extremidades distem, pelo menos, 0,5 m da rede do esgoto.
7 - A posição relativa das tubagens de gás e de outras tubagens deve ter em conta a densidade
do gás.
8 - Nos cruzamentos ou traçados paralelos de tubagens de polietileno com condutas
transportadoras de calor devem ter-se em conta a distância e o isolamento necessários para
que a temperatura da tubagem de gás nunca ultrapasse os 20ºC.”
No decorrer do trabalho de campo, registou-se a localização da rede gás existente, que tem
o traçado como mostra a figura seguinte.

Figura 4.39 – Traçado da rede de distribuição de gás existente e respetiva faixa de servidão

4.8.2.5 Redes de Abastecimento de Água e Drenagem
A gestão das redes de abastecimento de água, em alta e em baixa, assim como a rede em
baixa de recolha de águas residuais domésticas é da sua responsabilidade é da CMMG, sendo
que em fase de execução será garantida a sua compatibilização. Apenas a gestão da rede
em alta de recolha de águas residuais domésticas é responsabilidade do Sistema
Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro Litoral de Portugal.
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Socioeconomia
4.9.1 Metodologia
Neste capítulo procede-se numa primeira fase a uma caracterização geral da área de estudo,
tendo por base a informação recebida das várias entidades e a informação levantada em
instrumentos de gestão territorial, como o Plano Director Muncipal do concelho da Marinha
Grande. Procedeu-se ainda à caracterização da área de estudo e da região envolvente, com
base nos dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística (INE), em termos de dinâmica
demográfica e das principais atividades económicas, sendo esta análise realizada, sempre
que possível e relevante, ao nível de local, freguesia e concelho, e ao nível da região onde o
concelho se integra. Para completar a análise socioeconómica da área de estudo, procedese ainda à caracterização das principais acessibilidades e dos estabelecimentos de turismo
existentes.
O projeto em análise desenvolve-se no concelho da Marinha Grande, na freguesia da
Marinha Grande.

4.9.2 Enquadramento geográfico
Tal como já foi referido anteriormente, de acordo com as divisões territoriais de Portugal, o
Projeto em análise situa-se na Região Centro (NUTS II), Região de Leiria (NUTS III), distrito de
Leiria, concelho de Marinha Grande.

4.9.2.1 Contextualização socioeconómica da área de estudo
Na caracterização socioeconómica da região em estudo, é feito um breve enquadramento
demográfico e socioeconómico da área no contexto da Região Centro, com base nos dados
dos recenseamentos gerais da população de 2011, sendo comparados com os dados dos
Censos de 2001. Quando disponível, utilizaram-se dados estatísticos mais recentes, como,
em alguns casos, dados de 2017.
São abordados aspetos relativos à dinâmica e estrutura populacional e às atividades
económicas, nomeadamente as atividades turísticas da área de estudo, bem como às
principais acessibilidades.
Tendo em consideração a natureza do projeto, a análise dos indicadores-chave, acima
mencionados será ainda cruzada com os aspetos relevantes, para o presente estudo, tratados
no âmbito da estratégia integrada de desenvolvimento territorial da Região de Leiria.
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4.9.2.2 Dinâmica e composição demográfica
No contexto da região, a Região Centro tem vindo a diminuir a densidade populacional,
apresentando em 2017 o valor de 79,1 hab/km2, comparativamente aos anos de 2010 e 2004
que apresentavam os valores de 82,7 hab/Km2 e de 83,5 hab/Km2, respetivamente. A Tabela
4.6 apresenta a população residente e a taxa de variação entre 2001 e 2011 para a área de
estudo, ao nível das freguesias e concelho. Optou-se por caracterizar as freguesias do
concelho, e não só a da área de estudo, por se considerar que a expansão da área industrial
da Marinha Grande terá influência em todo o concelho. Apresenta-se ainda na tabela
seguinte a densidade populacional.
Tabela 4.6 - População residente, taxa de variação e densidade populacional da área de estudo
(Fonte: INE, 2019)
Região
Concelho
Freguesia

População residente
2001

2011

2348397

2327755

35571

Marinha Grande

Densidade populacional
Taxa de
variação (%)

(hab/km2)
2001

2011

-0,88

83,27

82,6

38681

8,74

191,91

206,6

28372

31413

10,72

209,27

231,4

Vieira de Leiria

5781

5845

1,11

140,35

135,9

Moita

1418

1423

0,.35

165,09

168,1

Centro
Marinha Grande

O concelho da Marinha Grande tinha 38681 habitantes em 2011 e uma densidade
populacional de 206,6 hab/km2, tendo uma evolução positiva quando comparada com a
evolução da região centro. Entre 2001 e 2011, a população do concelho da Marinha Grande
registou um acréscimo de 8,74%.
Todas as freguesias do concelho da Marinha Grande apresentam um acréscimo
relativamente ao ano de 2001, com taxas positivas entre 0,35% e 10,72%, sendo o mais
significativo o da freguesia de Marinha Grande.
Das freguesias do concelho, a freguesia, onde se insere a área de estudo, é a que apresenta
maior densidade populacional, com cerca de 231,4hab/km2 em 2011, sendo a mais populosa
do concelho, com 31413 habitantes. A freguesia com menor densidade populacional é a
freguesia de Vieira de Leiria, que se situa a Norte da área de estudo, com cerca de 135,9
hab/km2 e a freguesia com menos população é a de Moita (fica a Sul da área de estudo),
com 1423 habitantes em 2011.
Para a análise das dinâmicas de povoamento/despovoamento da região, apresenta-se na
tabela abaixo o saldo natural (interação dos nascimentos e dos óbitos) e o saldo migratório
(entradas e saídas de população).
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Tabela 4.7 – Saldo natural e saldo migratório, 2011 e 2017
Saldo natural
Unidade Territorial

Saldo migratório

2011

2017

2011

2017

Continente

-6291

-22854

-20 740

6 237

Centro

-8017

-12082

-7 456

-506

Região de Leiria

-403

-971

-669

-490

Marinha Grande

-15

-35

30

1

Fonte: INE, Indicadores Demográficos (Série Estimativas Provisórias Anuais da População Residente, segundo a divisão
administrativa correspondente à Carta Administrativa Oficial de Portugal 2013 (CAOP2013) e a nova versão das NUTS
(NUTS 2013) em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015).

No que diz respeito ao saldo natural, este tem vindo a decrescer tanto ao nível dos concelhos,
como de Portugal Continental. Já para o saldo migratório, este aumentou de 2011 a 2017,
para a Região Centro e Região de Leiria, assim como para Portugal Continental.
O concelho da Marinha Grande, por seu lado, apresenta igualmente um valor negativo no
saldo natural, contudo o saldo migratório é positivo, demonstrando que este concelho
apresenta alguma capacidade de retenção de população natural. O saldo migratório apesar
de ser positivo, apresenta um decréscimo acentuado entre 2011 e 2017.
Apresenta-se na tabela abaixo a taxa de crescimento efetivo, que consiste na variação
populacional observada durante um determinado período de tempo, normalmente um ano
civil, referido à população média desse período. A taxa de crescimento efetivo resulta do
somatório da taxa de crescimento natural com a taxa de crescimento migratório.
Para os anos de 2011 e 2017, observa-se que a região de Leiria apresenta uma taxa de
crescimento negativa em ambos os anos, à semelhança do registado no continente. Para o
concelho, a taxa de crescimento também é negativa em 2017, tendo-se acentuado o
decréscimo, que em 2011, ao nível do concelho da Marinha Grande se encontrava positivo.
Tabela 4.8 - Taxa de crescimento efetivo (%) por local de residência (Fonte: INE, 2019)

Local de residência
(NUTS - 2013)

19.026 – Volume I - Relatório Síntese

Taxa de crescimento efetivo (%) por
local de residência; Anual
2011

2017

Continente

-0,27

-0,17

Centro

-0,67

-0,56

Região de Leiria

-0,36

-0,51

Marinha Grande

0,04

-0,09
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4.9.2.3 Estrutura Etária
Na Tabela 4.9 apresenta-se a população residente por grupo etário, na região centro, no
concelho e freguesias onde está inserida a área de estudo, bem como na sua envolvente.
Tabela 4.9 - População residente por grupo etário nos concelhos e freguesias onde está inserida a área de
estudo
(Fonte: INE, 2018)
População residente por grupo etário
Unidade Territorial

0 a 14 anos
2001

Centro

352388

15 a 24 anos

25 a 64 anos

> 65 anos

2011

Var.
(%)

2001

2011

Var.
(%)

2001

2011

Var.
(%)

2001

2011

Var.
(%)

319258

-9,4

322118

239248

-25,7

121721

1247499

2,5

456678

521750

14,3

3

Marinha Grande

5253

5802

10,45

4779

3747

-21,6

20072

21972

9,5

5467

7160

31,0

Marinha Grande

4189

4761

13,65

3811

2997

-21,4

16143

18045

11,8

4229

5610

32,7

828

821

-0,85

766

582

-

3139

3141

0,1

1048

1301

24,1

790

786

-0,5

190

249

31,1

Vieira de Leiria
Moita

24,02
236

220

-6,78

202

168

16,83

Através da tabela anterior, podemos observar que entre os 0 e os 14 anos a variação é
negativa na escala geográfica ao nível da região e positiva para o concelho da Marinha
Grande, sendo a freguesia da Marinha Grande, a exceção, com um crescimento de
aproximadamente 14%.
O grupo etário dos 15 aos 24 anos decresceu em todas as freguesias do concelho, sendo
que as variações desta faixa etária chegam a atingir cerca de 24%.
No que diz respeito ao grupo etário entre os 25 e os 64 anos, o mais representativo no
concelho, cresceu o número de residentes entre 2001 e 2011 em todas as localidades, à
exceção da freguesia de Moita, com um decréscimo pouco significativo de 0,5%.
Quanto à faixa etária superior a 65 anos, apresenta igualmente aumento da população
relativamente a 2001. A freguesia da Marinha Grande é a que apresenta maior saldo positivo,
com cerca de 33%.
De uma forma geral, conclui-se que a população residente na área de estudo é constituída
maioritariamente por indivíduos na faixa etária dos 25 aos 64 anos, seguindo-se a faixa etária
superior aos 65 anos. A faixa etária menos representada é dos 15 aos 24 anos. Entre 2001 e
2011, diminuíram as crianças e jovens, e aumentaram os idosos, sendo assim uma população
maioritariamente envelhecida.
A diminuição do saldo natural (Tabela 4.7), juntamente com o aumento da esperança de vida,
são os principais fatores responsáveis pelo envelhecimento demográfico registado.
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4.9.2.4 Famílias
No que diz respeito à evolução do número de famílias clássicas
Tabela 4.10), observa-se que na Região do Centro, se registou um crescimento do número
de famílias de cerca de 6,8% na última década. Acompanhando esta tendência, em termos
percentuais, o concelho da Marinha Grande apresenta um crescimento de cerca de 18%. Em
todas as freguesias se verifica um crescimento no n.º de famílias, sendo que para a freguesia
onde se implanta o projeto em estudo o valor foi de cerca de 22%.
Tabela 4.10 – Evolução do número de famílias clássicas entre 2001 e 2011, no concelho e freguesias
Fonte: INE, Censos 2001 e dos Censos 2011
Local de residência
(NUTS - 2013)

Família Clássicas (%) por local de
residência; Anual

Variação 2001/2011 (%)

2001

2011

Período de referência 2011

Continente

3505292

3869188

10,38

Centro

847265

904770

6,79

13045

15455

18,47

10389

12639

Vieira de Leiria

2187

2310

5,62

Moita

469

506

7,89

Marinha Grande
Marinha
Grande

21,66

4.9.2.5 Estrutura socioeconómica
Socioeconomia Regional
Para uma compreensão mais abrangente das caraterísticas socioeconómicas do concelho da
área de estudo e da sua relação com a região envolvente, consultou-se o sítio da respetiva
Câmara Municipal e estudos realizados para a mesma.
De acordo com a referida fonte, a Marinha Grande evidencia algumas especificidades
relevantes face ao panorama nacional, regional e sub-regional em que se insere, uma vez
que possui, historicamente, uma identidade que a associa à atividade industrial, em particular
à indústria do vidro, resultante da instalação, em pleno século XVIII, da Real Fábrica de Vidros
por John Beare, reativada posteriormente por decisão do Marquês de Pombal, sob
administração de Guilherme Stephens.
Conhecida como o Berço da indústria do vidro, a Fábrica Escola Irmãos Stephens, situada no
centro da cidade da Marinha Grande, desempenhou um papel extremamente importante no
seio da comunidade marinhense, não somente em termos económicos, como também
sociais e culturais.
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“Daí que a indústria vidreira, a figura do vidreiro e a personalidade dos Irmãos Stephens, se
constituam como um marco de elevada importância na história desta freguesia, na medida em
que para além de fazerem parte da memória colectiva dos marinhenses, também se
apresentam como uma referência identitária.” (sítio da CMMG)
Atualmente, a Marinha Grande revê-se como um importante e dinâmico Pólo industrial. A
indústria transformadora é o principal setor de atividade económica, apresentando a
estrutura do setor industrial uma significativa concentração em torno de três setores: vidro,
produtos metálicos/moldes e plásticos.
A Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial de Leiria, cujo promotor foi a
Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, na sua análise económica concluiu que a
sub-região do Pinhal Litoral, onde se insere a Marinha Grande, apresenta características
muito particulares, pela predominância de indústrias que se podem agregar em duas
tipologias distintas, sendo que somente uma destas se assume desde já como um cluster, e
que é a relativa aos moldes, ferramentas especiais e plásticos (Engineering & Tooling), o que
reforça o peso da Marinha Grande na competitividade sub-regional.
Reconhece-se ainda a especialização, em particular na área dos moldes e plásticos, das
entidades de apoio à investigação e desenvolvimento e inovação de referência presentes no
território – centros tecnológicos, incubadoras, associações empresariais e laboratórios grande parte dos quais se localiza na Marinha Grande. Adicionalmente, é em grande medida
em setores com forte presença na Marinha Grande - vidro, veículos automóveis (incluindo
peças e ferramentas) e o plástico e suas obras - que se

reconhece maior capacidade de

conquistar quotas de mercado a nível internacional.

4.9.2.6 Setores de atividades económicas
Na tabela seguinte apresenta-se a distribuição dos residentes empregados pelos três setores
de atividade económica, em 2011.
Tabela 4.11 - Indivíduos residentes empregados, por setor de atividade económica, em 2011 (Fonte:
INE, 2019)
Setor de atividade económica
Concelho
Freguesia

Total de indivíduos
residentes empregados

Primário (%)

Secundário (%)

Terciário (%)

Marinha Grande

16375

0,5

47,2

52,3

Marinha Grande

13585

0,4

49,2

50,5

Vieira de Leiria

2215

0,9

32,2

66,9

Moita

575

1,0

57,7

41,2

A população ativa do concelho abrangido reparte-se pelos três setores de atividade
económica de forma muito desigual, sendo o setor primário o menos representado com 0,5%
e o terciário com 52,3%.
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Ao nível das freguesias, o setor primário varia com valores entre os 0,4% e os 1,0%, entre
32,2% e 57,7% no setor secundário e entre 41,2% e 66,9% no setor terciário.
Estes valores revelam o elevado peso dos setores secundário e terciário e uma importância
muito reduzida do setor primário.
A Câmara Municipal da Marinha Grande, no âmbito da sua candidatura ao Programa
Operacional Regional do Centro, onde se insere o Projeto da Expansão da Zona Industrial da
Marinha, objeto do presente estudo, apresentou uma análise do contexto socioeconómico
do Concelho da Marinha Grande e qual a sua estratégia de desenvolvimento e respetivo
Plano de Ação.
Neste âmbito foi elaborada uma análise da dinâmica empresarial e especialização produtiva,
que se apresenta genericamente.
A Marinha Grande apresentou no contexto da região e do país uma estrutura e dinâmica
empresarial muito singular com forte relevância do setor industrial e com unidades
empresariais de dimensão e produtividade superior à média da região de Leiria e do conjunto
da Região Centro. A especialização industrial da Marinha Grande encontra-se muito
concentrada em torno de três setores particulares, ou seja, a fabricação de plásticos, moldes
metálicos e fabricação de vidro e artigos de vidro.
Este perfil de especialização da Marinha Grande tem por base um conjunto setores que
alicerçam na diferenciação do produto e na inovação os elementos chave da respetiva
competitividade, permitindo uma forte capacidade competitiva nos mercados internacionais
fazendo com que a Marinha Grande seja responsável por 1/3 das exportações da Região de
Leiria, valor que representa mais do dobro da relevância do concelho em termos de valor
acrescentado.
Foi elaborada uma análise SWOT que suporta e acompanha o projeto de modernização e
dinamização da área industrial da Marinha Grande.
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Figura 4.40 – Tabela SWOT (Fonte: Área de acolhimento empresarial da Marinha Grande 2020)
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Como já foi diversas vezes referido, a Zona Industrial da Marinha Grande, é uma zona de
acolhimento empresarial, localizada na sede de concelho, atualmente sem lotes disponíveis,
e que possui um elevado potencial de alavancagem da economia local e regional.
Capacitar e melhorar as condições de instalação de empresas, através da criação de mais
lotes industriais, bem como o potenciar economias de aglomeração e de rede, é o principal
objetivo desta operação de alargamento da Zona Industrial da Marinha Grande, que vai ao
encontro dos objetivos do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
(PNPOT), que integra a Marinha Grande no eixo de desenvolvimento, de forma claramente
orientada para o apoio à indústria e à inovação.
A indústria da Marinha Grande, é uma indústria tecnológica, crescente de capital e
conhecimento intensivo, promovendo a articulação permanente com o sistema científico e
tecnológico (centros de inovação e instituições de ensino superior), e como tal reforça de
forma indiscutível o seu posicionamento enquanto alavanca primordial na captação de
investimento, criação de empresas e de emprego (e em particular emprego qualificado).
Com a aplicação dos fundos comunitários inscritos no Programa Operacional da Região
Centro, para o período 2014-2020 (CENTRO 2020), a Região Centro ambiciona tornar-se
Innovation Follower, representar 20% do PIB Nacional e convergir para os níveis de
produtividade nacional, diminuir em 10% as assimetrias territoriais, ter 40% da população
jovem com formação superior e ter uma taxa de desemprego inferior a 70% da média
nacional.
A Região Centro terá, assim, como prioridades, até 2020, sustentar e reforçar a criação de
valor e a transferência de conhecimento, promover um tecido económico responsável,
industrializado e exportador, captar e reter talento qualificado e inovador, reforçar a coesão
territorial, estruturar uma rede policêntrica de cidades de média dimensão, dar vida e
sustentabilidade a infraestruturas existentes e consolidar a capacitação institucional.
O Programa é, ainda, um instrumento decisivo para a concretização da Estratégia de
Especialização Inteligente definida na Região Centro (RIS3), seja na concretização das
prioridades da competitividade (I&D e inovação), seja na concretização de três objetivos
transversais, que assumem especial relevância na estratégia regional: coesão territorial,
política de cidades e sustentabilidade e uso eficiente de recursos.
Na RIS3 foram identificadas quatro Plataformas de Inovação:
1. Soluções industriais sustentáveis;
2. valorização e uso eficiente dos recursos endógenos naturais;
3. tecnologias ao serviço da qualidade de vida; e
4. Inovação territorial.
Que constituem áreas de interligação de 11 domínios diferenciadores regionais: domínios
temáticos, que correspondem a capacidade de produção de conhecimento científico e
tecnológico e/ou a dinâmicas produtivas instaladas de grande sucesso e/ou promissoras
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(Agricultura, Floresta, Mar, Turismo, TICE, Materiais, Biotecnologia, e Saúde e Bem-Estar); e
domínios transversais (Produtividade Industrial Sustentável, Eficiência Energética, Inovação
Rural) que correspondem a prioridades tributárias dos desafios em matéria de economia
verde e de baixo carbono, e dos desafios da coesão territorial.
Logo, o presente projeto está em sintonia com os objetivos do Programa Centro 2020, uma
vez que com a expansão da área industrial da Marinha Grande, na envolvente imediata de
uma área industrial já perfeitamente consolidada e, recorrendo a recursos disponíveis e
infraestruturas já existentes, a instalação/fixação de novas empresas, torna a atividade
industrial mais sustentável, contribuindo assim para a eficiência energética, a economia verde
e de baixo carbono.
Para além do Programa Centro 2020, a visão estratégica de desenvolvimento do PROT Centro
vai ao encontro do presente projeto, nomeadamente, no que diz respeito à especialização
tradicional da Região (Marinha Grande a Capital do Vidro), “Promover e coordenar novas
oportunidades de investimento e desenvolvimento em torno da qualidade do património
natural e cultural.”.

Saúde Humana
Neste capítulo será caraterizada a rede de cuidados de saúde existentes (serviços de urgência
e centros de saúde) para a zona Centro do país e, quando existe informação, para a área de
estudo, sendo ainda apresentados os percursos e distâncias de acesso aos hospitais mais
próximos. As fontes de informação utilizadas são a Administração Regional de Saúde (ARS)
do Centro e o INE.
Para além da caraterização da rede de saúde, analisou-se também o nível de cobertura da
rede de abastecimento de água e da rede de tratamento de águas residuais para o concelho
em estudo, recorrendo aos elementos tratados no Capítulo 4.16, uma vez que a qualidade
da água de abastecimento e a existência de saneamento básico contribui diretamente para
a saúde humana.

4.10.1 Cuidados de saúde
Para efeitos do desenvolvimento do tema de saúde pública, na sequência deste estudo e,
por recomendação da Direção Geral de Saúde, foi consultada a Unidade de Saúde Pública
do ACeS Pinhal Litoral, onde se insere a área de estudo.
De acordo com esta entidade, o parecer ao desenvolvimento do projeto é favorável, desde
que salvaguardando a garantia de todas as medidas de segurança na execução do projeto,
que protejam a saúde e a segurança dos trabalhadores e transeuntes, assim como a nível da
segurança rodoviária.
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Como dado enquadrador da evolução da população, recolheram-se os dados da
esperança de vida à nascença para a ARS Centro e para o Continente, apresentados na Tabela
4.12.
Analisando a tabela podemos observar que a esperança de vida à nascença é superior na
região Centro, relativamente ao Continente, e apresenta uma evolução positiva da
população.
Tabela 4.12 - Esperança de vida à nascença, triénios 1996-1998, 2005-2007 e 2014-2016 (Fonte: Observatórios
Regionais de Saúde, disponível em: http://www.arscentro.minsaude.pt/microsites/psaude2017/PeLS2017_A27.htm)
Esperança de vida

Continente

ARS Centro

HM

H

M

HM

H

M

Triénio 1996-1998

75,8

72,2

79,4

76,6

73,1

80,1

Triénio 2005-2007

79,0

75,6

82,2

79,4

76,2

82,5

Triénio 2014-2016

81,4

78,2

84,4

81,7

78,5

84,6

Nota: Os valores da esperança de vida para o Continente e Região, não correspondem exatamente aos produzidos
pelo INE, obtidos pela nova metodologia, implementada em 2007, que utiliza tábuas completas oficiais de
mortalidade. Os resultados aqui apresentados foram calculados pelo Departamento de Saúde Pública da ARS Norte,
no âmbito do Observatórios Regionais de Saúde, com base em tábuas abreviadas de mortalidade.

Os cuidados de saúde para uma população dependem muito do nível de serviços disponíveis,
pelo que procedeu-se a uma análise dos Cuidados de Saúde disponíveis, na região Centro e
em particular na área de influência da área de estudo.
Os Cuidados de Saúde Primários (CSP) estão organizados, na área de influência da ARS
Centro, em seis Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) e duas Unidades Locais de Saúde
(ULS), (ARS Centro, 2018).
A rede de Cuidados de Saúde Primários (CSP) da região de saúde do Centro inclui 85 Centros
de Saúde (CS), sendo 21 integrados nas Unidades Locais de Saúde (ULS), e os restantes 64
nos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) da ARS Centro (ARS Centro, 2018).
No final do ano de 2017, existiam 67 Unidades de Saúde Familiar (USF), 86 Unidades de
Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) devidamente formalizadas e 59 Unidades de
Cuidados na Comunidade (UCC) na região Centro.
A Tabela 4.13 apresenta as unidades funcionais de prestação de cuidados de saúde primários
do Pinhal Litoral, onde se insere a área de estudo.
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Tabela 4.13 - Unidades funcionais de prestação de Cuidados de Saúde Primários (CSP), a 31.12.2017
(Fonte: SIARS, ARS Centro, IP)
Agrupamentos de
Centros de Saúde

(CS)

(ACeS)

Pinhal Litoral

Unidade de Cuidados
de Saúde

Unidade de
Saúde Familiar
(USF)

Centro de Saúde

6

Personalizados (UCSP)
(formalizadas)

7

Unidade de
Cuidados na
Comunidade (UCC)

15

4

No final do ano de 2017, a Região de Saúde do Centro tinha um total de 1.765.488 utentes
inscritos, 86% dos quais nos serviços desconcentrados da ARS Centro (ACeS) e 14% nas
Unidades Locais de Saúde (ULS). Do total de utentes inscritos, 40%, equivalente a 712.095,
encontram-se inscritos em Unidades de Saúde Familiar (USF).
No que respeita aos utentes sem médico de família atribuído (excluindo as situações que
resultam da opção do utente), o seu número alcançava os 36.530 em dezembro de 2017, o
que representa uma diminuição de 27,8%, comparativamente ao período homólogo de 2016,
como se pode observar na Tabela 4.14.
Tabela 4.14 - População inscrita nos ACeS e ULS a 31.12.2017 (Fonte: SIARS, ARS Centro, IP, 2018)

Nº

Peso

Nº

Peso

Var. 2016/2017
(nº população
inscrita)

1.684.663

96,7%

1.720.000

97,4%

2,1%

50.583

2,9%

36.530

2,1%

-27,8%

Sem médico de
família por opção

7.1818

0,4%

8.958

0,5%

24,7%

Total

1.742.427

-

1.765.488

-

1,3%

População inscrita
Com médico de
família
Sem médico de
família

2016

2017

De acordo com o Perfil Regional de Saúde de 2017, a evolução da Taxa de Mortalidade
Padronizada (TMP) (/100000 habitantes) nos triénios 2010-2012 a 2012-2014 (média anual)
para todas as idades), é superior com significância estatística, para a Região de Saúde do
Centro, comparativamente ao Continente, para as seguintes causas:
•

Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos;

•

Outras doenças cardíacas;

•

Pneumonia;

•

Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose);

•

Doenças do aparelho geniturinário;

•

Doenças do rim e ureter,

•

Sintomas, sinais e achados anormais não classificados;
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•

Causas externas;

•

Acidentes de transporte;

•

Quedas acidentais,

•

Lesões (ignora-se se foram acidentais ou intencionalmente infligidas).

Ambiente Sonoro
4.11.1 Enquadramento legislativo
As questões de poluição sonora encontram-se atualmente enquadradas pelo Regulamento
Geral do Ruído (RGR), Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. Este diploma estabelece
limites de exposição sonora, períodos de referência e parâmetros de caracterização do
ambiente sonoro. Prevê, igualmente, metodologias de avaliação da incomodidade sonora,
entre outros aspetos
O projeto em avaliação integra-se no atual RGR (art.º 13.º, articulado com o art.º 21.º), onde
se refere que todas as atividades ou projetos sujeitos a avaliação de impacte ambiental
devem ser sujeitos à apreciação do cumprimento do estabelecido no RGR e,
consequentemente, sujeitos ao respeito pelos limites de ruído definidos, quer no que se
refere aos limites de incomodidade sonora, quer aos limites de exposição sonora.
Por outro lado, o projeto, para além da fase de exploração, envolve uma fase de construção,
a qual é, de acordo com este documento legal, entendida como atividade ruidosa
temporária, sendo esta proibida na proximidade de: a) edifícios de habitação, aos sábados,
domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e 8 horas; b) escolas, durante o respetivo
horário de funcionamento; c) hospitais ou estabelecimentos similares (art.º 14), havendo
também limitações para os equipamentos envolvidos nas atividades de construção, objeto
de legislação específica.
Refira-se que a legislação em vigor - RGR publicado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de
janeiro, prevê a autorização do exercício de atividades ruidosas temporárias, para trabalhos
que não se realizem em dias úteis, no período diurno, “mediante emissão de licença especial
de ruído, pelo respetivo município” (art.º 15).
De acordo com o atual regime legal, são definidos três períodos de referência (alínea p) do
art.º 3º):
•

Período diurno – das 7 às 20 horas;

•

Período de entardecer – das 20 às 23 horas;

•

Período noturno – das 23 às 7 horas.

Conforme acima referido, é ainda de considerar o período de referência estabelecido para
atividades ruidosas temporárias, nas quais se enquadra a fase de construção do Projeto (art.º
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14.º): “Período diurno, das 8 às 20 horas e período noturno, das 20 às 8 horas, em dias úteis.
Aos Sábados, Domingos e Feriados é proibida a execução de obras de construção civil, ou
atividades ruidosas temporárias”
Nas alíneas v) e x) do art.º 3.º do RGR são definidas as zonas acústicas a que se aplicam os
limites de exposição sonora, nomeadamente:
•

Zona sensível – área definida em plano municipal de ordenamento do território
como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou
espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de
comércio e de serviços destinados a servir a população local, tais como cafés e outros
estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio
tradicional, sem funcionamento no período noturno;

•

Zona mista – área definida em plano municipal de ordenamento do território cuja
ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos
na definição de zona sensível.

•

É da competência das Câmaras Municipais envolvidas a classificação, delimitação e
disciplina destas zonas, tal como é referido no n.º 2 do artigo 6.º.

O PDM da Marinha Grande, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 37/95, de
21 de abril, e alterado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 153/98, de 30 de
dezembro, ainda não estabelece o zonamento acústico do concelho. Deste modo, para
efeitos de verificação dos valores limites de exposição sonora em zonas sem zonamento
acústico estabelecido, aplicam-se os limites expressos no n.º 3 do art.º 11.º.
Na tabela seguinte, identificam-se os valores limites de exposição sonora aplicáveis.
Tabela 4.15 – Limites dos níveis sonoros enquadrados no Regulamento Geral do Ruído (RGR)
Zonamento Acústico
Zonamento acústico não
estabelecido

Limite do ruído ambiente
exterior (período de
referência diurno)

Limite do ruído ambiente
exterior (período de
referência noturno)

Lden  63dB(A)

Ln  53 dB(A)

Em que, de acordo com o as alíneas l), m) e n) do art.º 3.º:
•

«Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden)», o indicador de ruído,
expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão:

Lden
•

Ld
Le + 5
Ln +10


 13  10 10 + 3  10 10 + 8  10 10 
= 10  log 

24





«Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)», o nível sonoro médio de longa duração,
determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano;
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•

«Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)», o nível sonoro médio de
longa duração, determinado durante uma série de períodos do entardecer
representativos de um ano;

•

«Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight)», o nível sonoro médio de longa
duração, determinado durante uma série de períodos noturnos representativos de
um ano.

O disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 13.º define o critério de incomodidade nos seguintes
termos:
Tabela 4.16 – Limites de incomodidade enquadrados no Regulamento Geral do Ruído (RGR)
Período de referência

Diferença entre o ruído ambiente
contendo o(s) particular(es) e o ruído
residual

Diurno

LAeqAmbiente - LAeqResidual  5 dB(A)

Entardecer

LAeqAmbiente - LAeqResidual  4 dB(A)

Noturno

LAeqAmbiente - LAeqResidual  3 dB(A)

Ainda relativamente à avaliação da incomodidade, aquele diploma refere, no n.º 5 do art.º
13.º, que o critério de incomodidade não se aplica em qualquer dos períodos de referência,
para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A).
A avaliação acústica dos projetos sujeitos a avaliação de impacte ambiental deve analisar a
compatibilização do ambiente sonoro gerado, quer na fase de construção quer na de
exploração, com o respeito pelos critérios legais acima referidos, sendo que a articulação
destes dois artigos (art.º 11.º e art.º 13.º) constituirá o critério de avaliação acústica na
caracterização do ambiente sonoro das zonas envolventes ao Projeto.
Sem prejuízo de outros documentos normativos nacionais e internacionais, em vigor, a
Norma Portuguesa aplicável ao caso em estudo é a NP ISO 1996-1:2011, NP ISO 1996-2:2011
“Acústica - Descrição e medição do ruído ambiente”.

4.11.2 Localização dos recetores sensíveis
De acordo com o Regulamente Geral do Ruído, publicado no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17
de janeiro, entende-se como um recetor sensível “o edifício habitacional, escolar, hospitalar
ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana” (alínea q) do art.º 3.º do Decreto-Lei
n.º 9/2007, de 17 de janeiro).
Com base na caracterização da ocupação do solo, análise de ortofotomapas e em trabalho
de campo, procedeu-se à identificação dos recetores sensíveis, presentes no interior da área
de estudo, verificando-se que numa faixa envolvente de 500m em torno da área de estudo
não existem recetores sensíveis, uma vez que nessa área a ocupação é essencialmente por
edifícios industriais, comerciais ou destinados a serviços e vias de comunicação rodoviária
(Estrada do Guilherme e nó de acesso à A8).
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As ocupações sensíveis ao ruído existentes localizam-se, assim, na envolvente distante do
projeto a cerca 600m da área de estudo. Entre os recetores sensíveis mais próximos da área
de implantação do projeto destacam-se os seguintes:
•

Centro de Formação Profissional localizado a Norte da área de estudo;

•

Habitações a Este da área de estudo, a cerca de 600m da área de intervenção;

•

Habitações a Sudoeste da área de estudo, a cerca de 800m da área de intervenção.

Na figura seguinte apresenta-se a localização dos recetores sensíveis identificados na
envolvente à área de implantação do projeto.

4.11.3 Caracterização do ambiente sonoro de referência
4.11.3.1 Levantamento acústico
Seleção dos pontos de medição
Foram selecionados 3 pontos de medição para caracterização do ambiente sonoro da zona
onde

se

insere

o

projeto,

cuja

localização

é

apresentada

na

Figura 4.41, sendo identificados na Tabela 4.17.
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Figura 4.41 – Localização dos pontos de medição do ruído

Tabela 4.17 – Identificação dos locais de medição do ruído
Local

Latitude

Longitude

Recetor sensível correspondente

Principais fontes de ruído

P1

39º43’15.66’’N

08º55´50.15´´ W

Centro escolar/formação

Tráfego rodoviário

P2

39º43’23.20’’N

08º55´30.58´´ W

Habitação

Tráfego aéreo

P3

39º42’39.20’’N

08º56´24.92´´ W

Habitação

Sons naturais

4.11.3.2

Descrição do equipamento e ensaios acústicos

As medições foram efetuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado,
nomeadamente:
•

Analisador de Precisão Bruel Kjaer 2250 (classe 1), nº de série 2658995
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•

Fonte Sonora de Calibração Bruel Kjaer 4231, nº de série 2688795

•

Analisador de Precisão Bruel Kjaer 2250 (classe 1), nº de série 2649011

•

Fonte Sonora de Calibração Bruel Kjaer 4231, nº de série 2651862

•

Tripé Bruel Kjaer para sonómetro;

•

Tripé;

•

Termohigroanemómetro TSI, nº de Série TSI 95451025005

As medições e cálculos foram realizados conforme o definido nos documentos
regulamentares, sendo a norma de referência NP ISO 1996-1:2011 e NP ISO 1996-2:2011.
No ponto exterior, as medições de longa duração foram realizadas com o microfone do
sonómetro situado a uma altura de 3,8m a 4,2m acima do solo, ou a 1,5m acima da cota do
recetor sensível avaliado.
Os ensaios seguiram o estipulado no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007,
de 17 de janeiro), pelo que o principal parâmetro considerado foi o LAeq (nível sonoro
contínuo equivalente).
Os ensaios foram realizados em dias distintos, nos três períodos de referência (Diurno,
Entardecer e Noturno), sendo a escolha para a realização dos ensaios o abranger do maior
número de horas em cada período, nomeadamente no período diurno e noturno. Estas
considerações estão constantes do relatório apresentado no Anexo D.

4.11.3.3 Apresentação e interpretação de resultados
Os resultados acústicos são apresentados no Anexo D, juntamente com o relatório das
medições.
Apresenta-se, na tabela seguinte, a caracterização dos pontos de medição considerados,
bem como um resumo dos resultados obtidos nos ensaios acústicos realizados.
Tabela 4.18 – Resultados acústicos obtidos (média)
Local

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

Lden dB(A)

P1

61,4

56,9

54,7

62,8

P2

58,6

53,7

51,4

59,8

P3

54,6

50,1

49,3

56,8

Dos ensaios realizados conclui-se que, do ponto de vista acústico, o local em apreço se
caracteriza por ter níveis sonoros abaixo dos limites definidos para zonas classificadas como
mistas, uma vez que os valores encontrados são inferiores a 65 dB(A) para o descritor Lden
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e 55 dB(A) para o descritor Ln, de acordo com o nº 1 do artigo 11º do RGR, aprovado pelo
D.L.9/2007 de 17 de Janeiro.

Paisagem
4.12.1 Introdução
A paisagem é definida como “a extensão do território que se abrange de um só lance de
vista e que se considera pelo seu valor artístico, pelo seu pitoresco”. 9 Essa definição é, no
entanto, algo redutora face ao seu verdadeiro significado, dado que a paisagem é um recurso
ambiental vivo e dinâmico, que se encontra sujeito a um processo de evolução constante,
sendo a expressão do espaço físico e biológico em que vivemos e o reflexo, no território, da
vida e cultura de uma comunidade.
A análise visual e paisagística de um território implica o conhecimento dos seus vários fatores
intrínsecos, nomeadamente, os de ordem biofísica (entre os quais o relevo / geomorfologia,
a geologia/litologia, as caraterísticas da rede hidrográfica e o coberto vegetal) bem como, os
fatores extrínsecos que constituem aspetos de ordem sociocultural atuando ao nível do
sistema biofísico e que se refletem em formas de apropriação e construção do território,
concorrendo para a caraterização e/ou definição da paisagem, como sejam os modelos de
povoamento, a tipologia dos sistemas culturais, entre outros.
Desse modo, a caraterização e avaliação visual e paisagística deve ser acompanhada pela
análise dos seus vários componentes, os quais podem ser agrupados da seguinte forma:
•

Biofísicos/Ecológicos: dos quais é de salientar a geologia/litologia, o tipo de solos, o
relevo /geomorfologia, as caraterísticas da rede hidrográfica e o coberto vegetal;

•

Antrópicos: incluem toda a ação humana sobre a paisagem, seja ela de natureza
social, cultural ou económica (incluindo, por isso mesmo, as transformações de
natureza agrícola e florestal), resumindo-se essa ação no fator Ocupação do Solo;

•

Estéticos e percecionais/emocionais: que se prendem com o “resultado”, em termos
estéticos, da combinação de todos os fatores (tendo em consideração que as
mesmas caraterísticas podem combinar-se de diversas maneiras) e com a forma
como esse “resultado” é percecionado/apreendido pelos recetores/observadores
potenciais.

A paisagem é, dessa forma, a expressão das ações humanas sobre um determinado território,
constituindo uma entidade mutável, cuja sustentabilidade depende, necessariamente, do
equilíbrio dinâmico das interações operadas sobre esse sistema biofísico.

9

MACHADO, José.
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A zona industrial da Marinha Grande, atualmente com cerca de 62 ha, encontra-se em
atividade há cerca de 24 anos. O presente projeto pressupõe a sua ampliação em cerca de
14 ha para um terreno contiguo com o seu limite sul.
No presente capítulo, será efetuada uma análise e caraterização visual e paisagística do
referido projeto com vista a identificar e avaliar os principais impactes previstos, decorrentes
da construção e exploração das estruturas que o compõem, na paisagem em análise.

4.12.2 Metodologia
A caraterização paisagística foi efetuada com base num conjunto de critérios de valoração
objetivos, percetíveis imediatamente e o menos possível propícia a interpretações subjetivas.
O objetivo passou por estabelecer um conjunto de relações entre os aspetos cénicos e visuais
e o funcionamento da estrutura que lhe está subjacente e que lhe é indissociável,
considerando o atual nível cultural, socioeconómico e emotivo da generalidade dos
observadores sensíveis, tornando-a desse modo, independente da sensibilidade pessoal,
facilitando o estabelecimento dessas mesmas relações, bem como das conjeturas que delas
advenham.
A metodologia para fundamentar essa caraterização baseou-se na análise da sua estrutura
biofísica, a localização geográfica e oportunidades de uso/exploração, associada às
caraterísticas culturais intrínsecas, procedendo-se a um trabalho de recolha e tratamento de
informação através da consulta e análise da cartografia disponível (modelos digitais de
terreno, cartas militares, fotografias aéreas, cartas de solos e de uso do solo), bem como
recolha de bibliografia da região em estudo complementada, simultaneamente, com
trabalho de campo.
Nesse sentido, a caraterização visual e paisagística é esquematizada através da identificação
e caraterização das unidades de paisagem presentes na área em estudo e dos elementos
estéticos abrangidos pela área de intervenção do projeto, através da análise das suas
componentes visuais e estruturais mais relevantes na sua envolvente, com vista a avaliar se
a implementação do projeto (intrusão visual no território) conduzirá a incompatibilidades
visuais ou a alterações graves nos cenários caraterísticos do espaço onde se insere, dependo
da sua maior ou menor capacidade de absorção e sensibilidade à introdução de novos
elementos na paisagem.
Após essa primeira análise, foi então quantificada a Sensibilidade da Paisagem a potenciais
alterações, assentando nos conceitos da Qualidade e Absorção Visual. A confrontação entre
a sensibilidade paisagística, as caraterísticas visuais e as condições de observação, possibilita
a avaliação dos potenciais impactes paisagísticos negativos resultantes da implementação
do Projeto, para que, posteriormente, se possam estabelecer medidas de minimização
adequadas.
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A área em estudo engloba, para além do local de projeto, toda a sua envolvente próxima
num raio de 3000 m, escala suficiente para uma melhor e mais clara compreensão do sistema
estrutural e fisiográfico do território envolvente afetado pelo presente projeto.
De forma a determinar a extensão da influência do Projeto na paisagem envolvente baseada
na definição da sua visibilidade potencial, foi efetuada uma análise visual teve por base a
informação digitalizada altimétrica dos modelos digitais de terreno da SRTM 10, com recurso
a software de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), criando um modelo digital de terreno
(MDT) da área em estudo, aferida depois com o levantamento topográfico atualizado da área
de projeto e cartografia topográfica mais atual disponível de forma a analisar a bacia visual
gerada pela implementação do projeto e quais os locais onde se identifica uma maior
concentração de potenciais recetores sensíveis, a partir dos quais o projeto é potencialmente
visível, designadamente, espaços urbanos, miradouros e outros locais de estadia, vias de
comunicação rodoviária, entre outros.
Conforme referido, a proposta de expansão da zona industrial da Marinha Grande é
delineada numa parcela de terreno contigua no seu quadrante sul, atualmente ocupado com
vegetação maioritariamente herbácea e arbustiva, sendo que, a análise efetuada irá avaliar o
“pior cenário” possível, isto é, considerando que a área edificada irá ocupar toda a superfície
abrangida pelo projeto, com a altura de edificação máxima de 9,5 m permitida no
regulamento do PDM da Marinha Grande, uma vez que, a infraestruturação será efetuada de
forma progressiva e individual pelas respetivas empresas/entidades interessadas em se
instalar no local após a aprovação do projeto e nesta fase essa informação é inexistente.

4.12.3 Breve caraterização paisagística da região
De acordo com o estudo “Contributos para a identificação e caracterização da Paisagem em
Portugal Continental” a área de projeto insere-se no Grupo de Paisagem H – Beira Litoral,
especificamente, na Unidade de Paisagem 60 – Beira Litoral Leiria-Ourém-Soure, a qual se
carateriza pela sua morfologia suave de substrato arenoso, recortada por vales abertos e
férteis e encostas pouco declivosas, onde predominam extensas áreas de pinhal denso ou
de eucaliptal e por vezes algumas manchas compostas por olivais.
Este tipo de paisagem desenvolve-se desde o litoral e vai sofrendo diversas alterações
estruturais com o afastamento do litoral, principalmente ao nível do coberto vegetal, que vai
evoluindo com a consolidação da estrutura dunar e com a disponibilidade hídrica.
Trata-se de uma unidade paisagística bastante coerente e homogénea em termos de uso do
solo, revelando pouca identidade e excecionalidade em termos da sua tipologia e estrutura,
quando comparada com outras paisagens a nível nacional.

10

Shuttle Radar Topography Mission (NASA)
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Segundo Abreu, “A sensação que se colhe é a de uma amenidade pouco vulgar, traduzida
por um ambiente saudável e calmante; nada é brusco, nada é agreste, nada fere, magoa ou
assusta (...).”11
No que se refere à área de intervenção do projeto e envolvente próxima, insere-se numa
área de substrato arenoso de relevo suave, envolvida por espaços florestais de produção
densos e monoespecíficos, sobretudo de eucalipto e pinheiro bravo onde se identificam
ainda alguns núcleos urbanos e industriais de dimensão relevante, nomeadamente, Marinha
Grande, Martingança e Maceira. Sendo que, o presente projeto pressupõe a expansão da
zona industrial da Marinha Grande para uma parcela de terreno no seu quadrante sul,
atualmente ocupada com vegetação herbácea e arbustiva e delimitada a Sul e a Este por vias
de comunicação rodoviárias, a Oeste por um terreno privado e a Norte pela referida zona
industrial.
Identificam-se ainda na área em estudo algumas linhas de água, sobretudo, ribeiras de
caráter torrencial, onde se destaca a Ribeira do Tecelão que atravessa a área de projeto
longitudinalmente, a qual, passa a ser canalizada subterraneamente ao atravessar a zona
industrial da Marinha Grande a norte.

4.12.4 Análise da estrutura da paisagem
Com vista a caraterizar a estrutura paisagística da área em estudo, foi efetuada uma breve
análise da sua fisiografia (hipsometria, declives e orientações de encostas), bem como da
atual ocupação do solo, tendo como base, modelos digitais de terreno, cartografia militar e
de uso dos solos, fotografias aéreas atualizadas, posteriormente coadjuvado com prospeção
e trabalho de campo.
Conforme referido no ponto 4.12.2 (metodologia) a área abrangida por essa análise engloba,
para além da área de projeto, a sua envolvente próxima (num raio de cerca de 3 km), uma
vez que, a sua influência visual extravasa os seus limites reais.
As diferentes cartas de caraterização biofísica que seguidamente se apresentam, foram
realizadas a partir dos Modelos Digitais de Elevação do SRTM 12 abrangidos pela área em
estudo e aferidas com a topografia da carta militar relativa a esta área territorial. 13

4.12.4.1

Hipsometria

A identificação das variações altimétricas do território é fundamental para a perceção das
formas de relevo e do carácter cénico, constituindo um passo importante para a caraterização

11

ABREU, 2004
http://srtm.csi.cgiar.org/
13
Carta Militar de Portugal. Folha nº296 (1/25000). Instituto Geográfico do Exército.
12
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e avaliação da Paisagem. O modelo digital do terreno permitiu representar graficamente a
carta hipsométrica para uma leitura percetível do relevo (Figura 4.42).
Assim, com base na cartografia criada, foi analisada a altimetria do território, de forma a
identificar os fenómenos de orografia relevantes na situação de referência.
Para tal, foram considerados intervalos de 25 metros para definição das classes
cartografadas, determinando-se 6 classes hipsométricas, designadamente: espaços com
altitudes inferiores a 75 m; 75 a 100 m; 100 a 125 m, 125 a 150 m, 150 a 175 m e com altitudes
superiores a 175 m (em que a cota máxima é 190 m). Sendo que as classes hipsométricas
mais representativas são as compreendidas entre 75 e os 150 m, estando a área de Projeto
de expansão da zona industrial da Marinha Grande inserida na classe 125 a 150 m.
As cotas altimétricas superiores a 175 m apresentam fraca expressão ocorrendo apenas no
quadrante sul e sudeste da área em estudo, o que revela só por si que se trata de uma área
com pouca variação altimétrica e por esse motivo, bastante uniforme em termos
hipsométricos.

4.12.4.2

Declives

O estudo dos declives permite uma leitura da topografia natural e ainda efetuar uma
caraterização objetiva sobre os tipos de usos possíveis e apropriados para um determinado
local, dado que condicionam diretamente a ocupação do solo e as acessibilidades. A escolha
das classes de declives do presente trabalho relacionou-se com três fatores: relevo presente
na área de estudo, escala de trabalho utilizada (1:25.000) e objetivos que se pretendem
atingir com a avaliação de impactes na paisagem (Tabela 4.19).
Da análise da carta de declives (Figura 4.43) verifica-se que predominam as áreas aplanadas
ou com pendentes suaves, sendo que, são praticamente inexistentes áreas declivosas. A
exceção, apesar de não corresponder ao relevo natural deste território, verifica-se num local
ocupado com indústria extrativa localizada no quadrante sudeste da área em estudo, devido
à situação de lavra ativa em que se encontra.
Tabela 4.19 – Classe de Declives
Classe de
Declives

Classificação geral

Principais Características
Espaços sem restrições e com aptidão para diferentes usos

0-2%

PLANO/APLANADO

intensivos (agrícola, recreativo, florestal), desde que sejam
acautelados os problemas de drenagem.
Reduzidos riscos de erosão e poucas restrições à implantação
de diferentes usos e funções. Os declives superiores a 5%

2-6%

DECLIVES SUAVES

apresentam algumas restrições à implantação de usos que
impliquem alterações morfológicas significativas ou
consideráveis movimentações de terra.
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Classe de
Declives
6-10%

>10%

4.12.4.3

Classificação geral

Principais Características

DECLIVES

Moderados riscos de erosão, determinando limitações a obras

MODERADOS

de construção e movimentos de terras.

DECLIVES

Elevadas limitações à construção para declives superiores a

ACENTUADOS

12%.

Orientação das Encostas

A orientação das encostas constitui um dado fisiográfico muito relevante numa análise visual
e paisagística, visto que, permite definir locais de maior ou menor conforto climático e
consequentemente, estabelecer zonas de maior ou menor aptidão para diferentes tipos de
uso em conformidade com a sua exposição solar. No âmbito do presente estudo, a
orientação das encostas apresenta ainda uma importância acrescida uma vez que influencia
diretamente a visibilidade. A carta de orientações elaborada (Figura 4.44) considerou 4 classes:
Encostas frias e pouco iluminadas (NW-N-NE), Encostas temperadas e medianamente
iluminadas (E-SE), Encostas quentes e muito iluminadas (S-SW-W) e Espaços Planos ou
Aplanados, os quais não apresentam uma orientação predominante.
A análise da carta permitiu concluir que a paisagem em estudo, apesar da sua morfologia
aplanada uma grande variação de exposições solares, predominando, ainda assim, as
orientações a NW-N-NE.
No que diz respeito à área do projeto, verifica-se que se insere num local com encostas
orientadas maioritariamente a Norte.
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Figura 4.42– Carta de hipsometria.
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Figura 4.43– Carta de declives.
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Figura 4.44– Carta de orientação das encostas.
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4.12.4.4

Ocupação do solo

No âmbito da caraterização e avaliação de impactes na Paisagem torna-se fundamental
proceder a um levantamento e análise das diversas tipologias da ocupação atual do solo, de
modo a identificar um dos seus dados mais visíveis.
Na área em estudo predominam os espaços agroflorestais, sobretudo, pinhal bravo, matos
e vegetação natural, intercalados por alguns núcleos urbanos e industriais e algumas vias de
comunicação rodoviária e ferroviária e edificações dispersas.
No que diz respeito ao projeto de ampliação da zona industrial da Marinha Grande, inserese numa zona limítrofe do espaço industrial (o qual se pressupõe a sua ampliação),
nomeadamente, no seu quadrante Sul, o qual se prevê a sua ocupação futura com pavilhões
e infraestruturas industriais e comerciais, à semelhança do núcleo industrial existente.
As principais edificações existentes na área de estudo correspondem aos edifícios
localizados na zona industrial e a algumas edificações dispersas localizadas ao longo das
vias de comunicação rodoviárias que intersectam a área em estudo.

Fotografia 4.22 – Ocupação atual na área de projeto e envolvente próxima.

4.12.5 Sub-Unidades de Paisagem
Conforme previamente referido, a paisagem onde se insere a área em estudo, desenvolvese ao longo de um território aplanado morfologicamente homogéneo onde predominam
espaços florestais densos, sobretudo de eucalipto e pinheiro bravo. É uma paisagem que,
em termos de ocupação atual do solo se verifica bastante humanizada e artificializada, não
só pela predominância das explorações florestais de maior ou menor dimensão, mas
também pela existência de alguns núcleos urbano-industriais, intercalados com espaços
agrícolas, espaços de indústria extrativa, bem como várias vias de comunicação que a
intersectam em vários sentidos. Sendo notória a concentração de uma área urbana de maior
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dimensão, onde se destaca a cidade da Marinha Grande, no quadrante Norte da área em
estudo. A agricultura existente restringe-se, sobretudo, às periferias das povoações,
localizada em espaços aplanados de maior fertilidade, normalmente, ao longo das principais
linhas de água.
Apesar da referida uniformidade morfológica verificada, este território apresenta em termos
de tipologias de uso do solo caraterísticas visuais que importa, ainda assim, distinguir de
modo a efetuar uma análise mais correta e fundamentada das incidências visuais a nível
local.
Dessa forma, a área em estudo foi dividida em três Sub-Unidades de Paisagem (SUP),
considerando os seus aspetos visuais mais semelhantes e homogéneos que, no caso da área
em estudo, dada a sua uniformidade estrutural e morfológica, se prendem sobretudo com
as tipologias de uso e ocupação atual do solo. No entanto, esta homogeneidade é relativa
visto ser estabelecida em função da escala de trabalho utilizada (1:25.000), não permitindo
por vezes perceber de forma nítida e definida os contornos visuais de cada área, uma vez
que, os mesmos se esbatem em zonas de transição com dimensões variáveis (Figura 4.45).

4.12.5.1

UP1 – Espaços florestados

Esta unidade de paisagem distingue-se pelo emparcelamento reduzido dos prédios rústicos,
ou seja, apesar de se verificar uma ocupação florestal bastante evidente, destaca-se pelo
reduzido tamanho das propriedades, traduzindo-se muitas das vezes num maior
desordenamento e organização deste espaço e das culturas florestais que o compõem.
Ainda assim trata-se de uma mancha verde onde predominam espécies de produção
florestal, tais como o eucalipto e o pinheiro bravo.

4.12.5.2

UP2 – Mata nacional

Esta unidade de paisagem, distingue-se da anterior, sobretudo pelo seu contínuo florestal,
desenvolvendo-se em parcelas extensas sobretudo de pinheiro bravo a qual faz,
maioritariamente, parte de uma área florestal de produção protegida de dimensões
extraordinárias gerida pelo Estado Português. Apesar de grande parte desta mancha ter
ardido nos incêndios de 2018, as áreas florestais englobadas pela área de estudo não foram
afetadas.

4.12.5.3

UP3 – Áreas artificializadas

Esta UP abrange toda a área de influência dos principais núcleos urbanos da área em estudo,
nomeadamente, Marinha Grande, Maceira e Martingança, espaços onde predomina uma
ocupação urbana mais intensiva e, de um modo geral, sem grande qualidade em termos
estéticos, arquitetónicos ou de planeamento urbano.
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Figura 4.45– Carta das Sub-Unidades de Paisagem (SUP)
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4.12.6 Avaliação da sensibilidade visual da paisagem
A análise e avaliação da Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP) pretende determinar a
capacidade e o grau de suscetibilidade, de uma dada unidade de paisagem, para manter as
suas características e qualidades intrínsecas, face a possíveis alterações/intrusões visuais. A
qual é diretamente influenciada pela qualidade em termos visuais (Qualidade Visual da
Paisagem - QVP), bem como, pelo potencial de visualização à qual se encontra sujeita
(Capacidade de Absorção Visual - CAV). Nesse sentido, a sua avaliação pode ser classificada
de acordo com a matriz apresentada na 0.
De acordo com os critérios comumente consensuais e aceites em estudos paisagísticos,
considera-se que, as paisagens com uma fisiografia mais acidentada e de relevo mais
vigoroso, possuem uma maior qualidade visual, quando comparadas com paisagens mais
monótonas e de maior uniformidade geomorfológica, o mesmo acontece quando, paisagens
em que o grau de humanização no território é visivelmente equilibrado resultando num
território melhor ordenado e harmonioso em termos de uso dos solos, se comparam com
paisagens desorganizadas e sem um planeamento coerente.
O fator QVP pretende constituir uma quantificação dos aspetos biofísicos e estéticos da
paisagem, como sejam a grandeza, a ordem, a diversidade, a raridade e a representatividade.
Nesse sentido, a qualidade visual de uma paisagem constitui o resultado de um somatório
das “classificações” dos diferentes atributos como o relevo, coberto vegetal, harmonia,
singularidade, diversidade, estrutura visual dominante e uso do solo.
O fator associado à CAV representa a capacidade que uma paisagem possui para absorver
uma determinada alteração ao seu carácter ou morfologia em função das condições
topográficas principais (das quais resulta o grau de incidência visual), do número de
potenciais observadores e das tipologias dominantes na ocupação do solo. Isto é, representa
o grau de vulnerabilidade que uma determinada paisagem possui para assimilar e amortecer
o impacte visual originado por essa alteração/intrusão.
Considera-se assim que, as paisagens com menor CAV, possuem maior fragilidade uma vez
que serão aquelas onde o recetor visual, evidencia de forma clara e imediata, as alterações
nas suas caraterísticas visuais, mesmo sendo de reduzida magnitude. Pelo contrário, as de
menor fragilidade serão as que não acusam a presença de ações externas, nem sofrem
modificações visuais ou de estrutura consideráveis, possuindo por esse motivo, uma maior
CAV.
A SVP, por sua vez, indica o grau de suscetibilidade face a uma degradação, sendo obtida
por combinação dos dois indicadores em cima referidos. De uma forma geral, pode afirmarse que, quanto menor for a Absorção Visual e maior for a Qualidade Visual, maior será a
Sensibilidade de uma paisagem.
Os parâmetros para análise da SVP são os seguintes:
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a)

Fragilidade visual - analisa a capacidade que a paisagem tem para absorver novas
estruturas do tipo das preconizadas pelo projeto, com base no grau de afetação das
suas características intrínsecas, que dependem de fatores tais como o porte da
vegetação, a dimensão média das manchas de ocupação, etc.

b)

Acessibilidade natural - expressa a facilidade de acesso às diferentes zonas
relativamente à rede fluvial ou em função do declive associado a cada um dos seus
constituintes.

c)

Acessibilidade adquirida – analisa a acessibilidade da paisagem em relação à
existência de infraestruturas de circulação, viárias ou unicamente pedonais e
proximidade de aglomerados populacionais.

d)

Incidência visual – exprime a visibilidade do local considerado, relativamente à
envolvente, diferenciando zonas com um alto nível de emissão de vistas de zonas
visualmente fechadas, encerradas sobre si mesmas. Este parâmetro está dependente
das caraterísticas morfológicas da paisagem em análise.

O potencial de visualização é função das condições topográficas principais, expressas pelo
grau de incidência visual, pela acessibilidade e pelo grau de iluminação a que se encontra
sujeita a paisagem. Dessa forma, quanto maior for a qualidade paisagística, o grau de
incidência visual e a acessibilidade global, maior será a sensibilidade visual e paisagística.
Para além disso, é dependente, acima de tudo, da fragilidade/sensibilidade dos ecossistemas,
sendo tanto maior quanto mais próximo se encontrar do estado natural, ou mais
raras/específicas forem as espécies presentes.
De acordo com o referido, é possível afirmar que, quanto melhor a qualidade e maior a
extensão da bacia visual, maior será a Sensibilidade da Paisagem analisada.
Considerando a homogeneidade do território em análise, referida ao longo deste capitulo,
os parâmetros de QVP e CAV foram determinados e avaliados tendo em consideração as três
sub-unidades de paisagem identificadas na área em estudo (Tabela 4.20), pelo que o valor da
SVP foi determinado isoladamente para cada uma dessas sub-unidades com vista a analisar
e valorar a paisagem da área em estudo de uma forma global (Tabela 4.21).
Tabela 4.20– Matriz para a Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP)

ABSORÇÃO VISUAL
QUALIDADE VISUAL

BAIXA

MÉDIA

ELEVADA

BAIXA

SVP MÉDIA

SVP MÉDIA

SVP BAIXA

MÉDIA

SVP ELEVADA

SVP MÉDIA

SVP MÉDIA

ELEVADA

SVP MUITO ELEVADA

SVP ELEVADA

SVP MÉDIA
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Tendo em conta a matriz para a sensibilidade da Paisagem e a aplicação dos conceitos
referidos às Sub-Unidades de Paisagem (SUP 1, SUP 2, e SUP 3) identificadas na área em
estudo, resulta a seguinte classificação (Tabela 4.21):
Tabela 4.21– Sensibilidade da Paisagem em estudo.
Sub-Unidade de paisagem

QVP

CAV

SVP

SUP 1 – Espaços

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

SUP 2 – Mata Nacional

ELEVADA

MÉDIA

ELEVADA

SUP 3 – Áreas

BAIXA

ELEVADA

BAIXA

Florestados

Artificializadas

O resultado obtido em cima na Matriz da 0 demonstra que as unidades de paisagem
identificadas na área em estudo apresentam valores de SVP diferentes, designadamente:
•

A SUP1, correspondente a espaços ocupados maioritariamente por explorações
florestais em parcelas de pequena dimensão e por esse motivo verifica-se uma maior
fragmentação em termos de ordenamento. Pode caracterizar-se pela sua monotonia
em termos de funções e tonalidades sem grande interesse em termos
conservacionistas, visuais e paisagísticos. No entanto, visto ser uma mancha verde
bastante densa e com alguma extensão, considerou-se ter, para efeitos da análise
visual, tendo em conta as características da envolvente paisagística da região, uma
qualidade e capacidade de absorção mediana. É nesta unidade que se insere a área
de intervenção do Projeto.

•

A SUP2 apesar de seu uma unidade paisagista muito semelhante à anterior em
termos de uso do solo, distingue-se da anterior, sobretudo, pelo seu maior
ordenamento devido ao maior tamanho da propriedade/parcela florestal,
traduzindo-se numa maior continuidade em termos de usos e funções. Nesse
sentido, é considerada uma paisagem de maior qualidade, tendo em conta as
caraterísticas visuais da região onde se insere. No entanto, se a comparação fosse
efetuada a um nível mais afastado, nomeadamente, nacional ou até mesmo regional
esta valoração seria bastante menos valorizada, uma vez que se trata de uma
paisagem com pouca diversidade e verificada com alguma frequência no país.

•

A SUP3 que se carateriza por uma maior artificialidade do espaço e utilização
humana, possui pouca qualidade visual, devido à falta de elementos de valores
estéticos, arquitetónicos ou de planeamento urbano. Nesta unidade, destacam-se
ainda, como espaços de qualidade visual mais reduzida as áreas ocupadas com
indústria extrativa, bem como algumas áreas de edificação dispersa urbana e
industrial, a qual revela alguma falta de ordenamento e qualidade arquitetónica, pelo
que se trata de uma unidade paisagística com elevada capacidade de absorção e
baixa sensibilidade visual.

19.026 – Volume I - Relatório Síntese

163

Com base na análise efetuada, é possível determinar que a área proposta pelo projeto para
expansão da zona industrial da Marinha Grande se insere num local de sensibilidade visual
mediana, contiguo a um espaço de sensibilidade visual reduzida.

Património

Construído,

Arqueológico,

Arquitetónico

e

Etnográfico
4.13.1 Metodologia
O estudo patrimonial desenvolvido no âmbito do presente EIA considerou as linhas de
orientação constantes da Circular Termos de Referência para o Descritor Património
Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental de 2004 do então Instituto Português de
Arqueologia, atualmente Direção Geral do Património Cultural. Assim, procedeu-se à
prospeção integral da área de expansão da Zona Industrial num total de 14 ha.
De uma forma geral, os trabalhos foram divididos em duas fases: pesquisa documental e
prospeção sistemática (trabalho de campo).
A Pesquisa Documental correspondeu, essencialmente, à compilação da informação
constante no EIA e atualização da documentação bibliográfica disponível em matéria de
representação patrimonial da zona, com o objetivo de caracterizar a “área de incidência” do
projeto. Para tal consultou-se:
•

Bibliografia especializada;

•

Base de dados SIG da DGPC;

•

Base de dados on-line do DGPC;

•

Base de dados on-line do IHRU;

•

Cartografia variada;

•

Plano Diretor Municipal da Marinha Grande.

Na fase de Pesquisa Documental procedeu-se à definição da área de estudo (AE), e área de
incidência direta (AID). A primeira corresponde a uma envolvente de 500m em torno da área
de expansão. No que se refere à AID, esta consiste em toda a área de expansão.
A Prospeção de Campo, correspondeu à realização uma prospeção arqueológica sistemática
do interior da área de projeto. Os trabalhos tiveram a seguinte orientação:
•

Prospeção de campo sistemática, com vista à identificação de ocorrências de
interesse patrimonial inéditas;
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•

Localização cartográfica (GPS) registo fotográfico e documental das ocorrências
patrimoniais identificadas não referidas na pesquisa documental;

•

Realização de uma Carta de Caracterização das Condições de Visibilidade;

•

Preenchimento de uma ficha de inventário individualizada para cada uma das
ocorrências observadas (pesquisa documental e inéditas), com uma breve descrição
do sítio, implantação, localização relativamente à área de incidência do projeto,
estruturas impactantes, registo fotográfico e cartográfico.

Para a realização do inventário patrimonial foram considerados os elementos culturais
integráveis na categoria de Património Cultural, segundo a legislação em vigor. Assim,
subdividiram-se os elementos patrimoniais em 3 categorias distintas:
•

Arquitetónico – Corresponde a edificações com valor patrimonial e históricocultural, com ou sem especial valor arquitetónico e com alguma especificidade,
raridade, marcado regionalismo, que merecem ser destacadas da arquitetura comum
(casas de habitação, casais rurais, arquitetura popular, religiosa e civil, pública e
privada);

•

Etnográfico – Trata-se de elementos patrimoniais sem um valor patrimonial
histórico-cultural relevante, mas que são caracterizadores de uma vivência regional,
sendo caracterizadora desta (fontes, estruturas de apoio a atividades agrícolas e
pastoris, vias, levadas, zonas extrativas);

•

Arqueológico – Enquadra-se aqui a categoria de bens móveis e imóveis que, pela
sua natureza, se inscrevem na alínea n.º 2 do artigo 74º da Lei de Bases do
Património Cultural: “O património arqueológico íntegra depósitos estratificados,
estruturas, construções, agrupamentos arquitectónicos, sítios valorizados, bens móveis
e monumentos de outra natureza, bem como o respetivo contexto, quer estejam
localizados em meio rural ou urbano, no solo, subsolo ou em meio submerso, no mar
territorial ou na plataforma continental”.

Para atribuição de classificação tipológica seguiu-se genericamente a nomenclatura
constante no Thesaurus da base de dados Endovelico da Direção Geral do Património
Cultural. Para as ocorrências não referidas na tipologia optou-se por utilizar a designação
corrente, sempre que possível recorrendo ao termo regional.
No contexto de valoração cultural optou-se por utilizar uma versão muito modificada e
simplificada dos critérios de inventariação de bens patrimoniais (artigo 17 da Lei de Bases do
Património Cultural). Esta opção justifica-se pelo facto de muitas ocorrências, sobretudo
etnográficas, não se enquadrarem completamente nesses critérios. Assim definiu-se uma
hierarquização de 0 a 5:
•

Muito-Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse
público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse
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arquitetónico ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade,
antiguidade, monumentalidade, a nível nacional;
•

Elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica,
arquitetónica) não classificada, de valor científico, cultural e/ou raridade,
antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a
nível nacional ou regional;

•

Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza
arqueológica ou arquitetónica) em função do seu estado de conservação,
antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo,
complexidade, antiguidade e inserção na cultura local;

•

Nulo (0): As fontes de informação indiciam uma ocorrência de interesse patrimonial
que se verifica ter sido totalmente destruída;

•

Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou
outros fatores impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das
construções).

4.13.2 Identificação e Caracterização dos elementos patrimoniais
4.13.2.1

Pesquisa documental

Para a inventariação das ocorrências patrimoniais, procedeu-se à consulta e respetiva
triagem, da principal bibliografia arqueológica disponível para o concelho da Marinha
Grande, bem como de instrumentos de planeamento, nomeadamente o Plano Diretor
Municipal da Marinha Grande. Foram ainda consultadas as bases de dados Endovélico e
Ulysses, ambas, responsabilidade da DGPC, ainda o SIPA do IHRU e, naturalmente,
documentação especializada relativa ao território visado.
Assim, partindo de uma seleção criteriosamente recolhida, foi realizada uma pesquisa
documental com vista à compilação de informação sobre elementos patrimoniais situados
na Área de Estudo. No decorrer desta fase de investigação foi possível verificar a ausência de
elementos patrimoniais na Área de Incidência do Projeto, acontecendo o mesmo no interior
do respectivo polígono alargado para os 500m correspondentes à Área de Estudo.
A inexistência de sítios arqueológicos no interior quer da área de estudo, quer da área de
intervenção do projecto vai de encontro à escassez destes elementos patrimoniais em toda
a freguesia onde se implanta o projecto (Marinha Grande). Com efeito ao nível de sítios
arqueológicos de ambiente terrestre a base de dados Endovélico assinala apenas oito sítios
de ampla diacronia, no caso os sítios Paleolíticos de Vale da Neta 1, 2 e 3 (CNS 33765, CNS
33767 e CNS 33766), o sítio romano de Casal do Fagundo (CNS 14665), os sítios Modernos
de Casal Velho da Ordem, Fornos de Pedreanes e Fábrica Irmãos Stephens/Museu do Vidro
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(CNS 16854, 17135 e 17765) e ainda o sítio de cronologia indeterminada designado de
Fagundo 2 (CNS 20768).

4.13.2.2

Trabalho de campo

O trabalho de campo consistiu na prospeção sistemática de toda a área indicada como
correspondendo à expansão da Zona Industrial. Foi executado por dois arqueólogos, em
condições climatéricas favoráveis ao bom desenvolvimento dos trabalhos de campo. A
acessibilidade ao terreno foi favorável e a circulação efetuou-se sem problemas.
A área de projeto corresponde ao limite de um planalto a Este, cortado pela ribeira da Guarda
Nova que corre de Norte para Sul. A Oeste corresponde uma área deprimida e aplanada.
O substrato data do Miocénico, e é composto por areias entrecortadas por alguns níveis mais
margosos, bem visíveis no declive da margem esquerda (a Este) da ribeira. Nas restantes
áreas conserva-se uma cobertura aparentemente pouco potente de areias provavelmente de
origem coluvionar (de origem pliocénica?).
Apesar da dificuldade em observar o solo devido a uma densa cobertura de vegetação
rasteira, nalgumas clareiras e bioturbações (tocas de coelho) foi possível identificar alguns
materiais arqueológicos líticos, entre os quais se contam lascas outros subprodutos de talhe.
Estes apresentavam um brilho característico de transporte em ambientes arenosos e/ou de
erosão eólica no caso a ocorrência 1.
Na zona mais a Oeste, (Área D) onde ainda eram visíveis cepas de pinheiro arrancadas
mecanicamente, identificaram-se mais alguns materiais líticos, dispersos pela área. Esta
dispersão de materiais justificou a definição de uma mancha de dispersão que engloba as
duas áreas de achados.
Apesar das duas manchas de dispersão de materiais (ocorrência 1 e 2) não corresponderem
a robustas concentrações de materiais arqueológicos, mas considerando a implantação de
sítios paleolíticos nesta região (p. ex. Portela 2 e Calvaria 2), não é de descurar a possibilidade
destas manchas corresponderem a contextos preservados na área de projecto, que se
poderão ampliar a toda o solo de origem coluvionar (Zonas A, C e D).
No decorrer dos trabalhos de prospecção ainda foi possível identificar um terceiro elemento
patrimonial que corresponde a um tanque em cimento de cronologia Contemporânea.
Tabela 4.22 – Síntese das ocorrências de interesse patrimonial
N.º
1
2
3

Nome
Casal da
Lebre 1
Casal da
Lebre 2
Casal da
Lebre

Tipo
Vestígios
Diversos
Vestígios
Diversos
Tanque
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Cronologia

Categoria

Paleolítico

Arqueológica

Paleolítico

Arqueológica

Contemporâneo

Etnográfico

Localização
No interior da área de expansão
da zona industrial
No interior da área de expansão
da zona industrial
No interior da área de expansão
da zona industrial
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Figura 4.46 – ocorrências patrimoniais na área de estudo

O trabalho de campo foi zonado no que concerne às características da ocupação do terreno
e de visibilidade do solo para deteção de estruturas e materiais arqueológicos, considerandose as suas características como homogéneas, tal como descrito .
Tabela 4.23 – Caracterização das condições de visibilidade .
Tabela 4.23 e figura seguinte.
Tabela 4.23 – Caracterização das condições de visibilidade
Zona

VE

VA

Caracterização

Foto

Características da paisagem: Zona de terreno surribado para
A

E

M

plantio de Pinheiro. Cortado. Solo algo coberto de caruma,
ramagens e vegetação rasteira. Com alguma visibilidade em
peladas abundantes. Visibilidade ao nível do solo média;
visibilidade para estruturas elevada
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Zona

VE

VA

Caracterização

Foto

Características da paisagem: Corresponde a uma linha de água
B

M/R

R

(ribeira do Tecelão). Vegetação silvestre e ripícola. Visibilidade para
artefactos reduzida; Visibilidade para estruturas média a reduzida.

Características da paisagem: Área com terreno surribado para
C

E

R

plantio de pinheiro, entretanto cortado. Solo bastante coberto de
ramagens e vegetação rasteira. Visibilidade ao nível do solo
reduzida; visibilidade para estruturas elevada
Características da paisagem: Terreno surribado para plantio de
Pinheiro, com cepos arrancados, a espaços, ainda no local. Solo

D

E

R

bastante coberto de ramagens e vegetação rasteira. Visibilidade ao
nível do solo reduzida, embora se permita a boa visualização do
sedimento arrancado com os cepos; visibilidade para estruturas
elevada
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Figura 4.47 – Condições de visibilidade

4.13.2.3 Análise toponímica
A avaliação da toponímia, pode revelar-se uma preciosa ferramenta, enquanto auxiliar do
trabalho da prospeção arqueológica, uma vez que concede indicadores de potenciais sítios
de interesse patrimonial. Na análise realizada no interior da área de implantação do projeto
não se identificam designações de carácter vincadamente arqueológico quer no interior da
área de projeto, quer na área circundante.
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Clima e Alterações Climáticas
4.14.1 Clima
O território de Portugal continental situa-se numa latitude de transição entre a zona de
anticiclones tropicais e a zona de depressões subpolares, o que se traduz numa variabilidade
climática sazonal. Fatores como o relevo, a distância ao mar e a orientação da linha de costa
contribuem ainda para uma acentuada variação regional.
Para a caraterização do clima existente na área em estudo foi ainda usada a Classificação
Climática de Koppen. Esta classificação considera 5 tipos de clima planetários, que se
distinguem entre si através de critérios de temperaturas médias mensais e anuais e
precipitação:
•

Clima de tipo A – Clima Tropical;

•

Clima de tipo B – Clima Árido;

•

Clima de tipo C – Clima Temperado ou Temperado Quente;

•

Clima de tipo D – Clima Continental ou Temperado Frio;

•

Clima de tipo E – Clima Glacial.

De acordo com a classificação anterior e respetivas subdivisões, a área de estudo apresenta
um clima do tipo Csb – temperado húmido com Verão seco e temperado com as seguintes
características:
•

Clima temperado com estação seca no Verão. O Verão é quente e seco, e o Inverno
é instável e húmido;

•

Clima com temperatura no mês mais frio abaixo de 18°C; nos três meses mais frios
maiores que -3°C; no mês mais quente menor de 22°C;

•

Climas mesotérmicos com chuvas no Inverno;

•

Estações de Verão e Inverno bem definidas.

Através do Portal do Clima, retirou-se o histórico simulado de 1971 a 2000, estatística média
de 30 anos para a caraterização do clima da Região de Leiria, onde se insere a área de estudo.
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Gráfico 4.5 – Temperatura média de 30 anos para a Região de Leiria (Fonte: Adaptado de Portal do Clima,
2015)

Relativamente à temperatura do ar, o valor médio mensal varia entre 8,3ºC em janeiro e

Precipitação (mm)

20,5ºC em agosto, com um valor médio anual de 13,5 ºC.
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Gráfico 4.6 - Precipitação média de 30 anos para a Região de Leiria (Fonte: Adaptado de Portal do Clima, 2015)

A precipitação média varia entre 10,1 mm em julho e 173,1 mm em dezembro, com um valor
médio anual de 95,9 mm.
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Gráfico 4.7 – Humidade relativa média de 30 anos para a Região de Leiria (Fonte: Adaptado de Portal do Clima,
2015)

No que diz respeito à Humidade relativa média para a região de Leiria, esta varia dos 85%
nos meses de dezembro e janeiro e os 69% em agosto.
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Gráfico 4.8 – Radiação Global média de 30 anos para a Região de Leiria (Fonte: Adaptado de Portal do Clima,
2015)

A radiação global média varia entre 54 W/m2 em dezembro e 257 W/m2 em julho, com um
valor médio anual de 150,8 W/m2.
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4.14.2 Alterações Climáticas
A informação seguidamente apresentada foi obtida da plataforma “Portal do Clima Alterações Climáticas em Portugal”, disponível no website portaldoclima.pt. De acordo com
a descrição aí efetuada, o desenvolvimento do Portal do Clima foi um dos projetos
resultantes das atividades do programa AdaPT (desenvolvido para apoiar financeiramente a
atuação em matéria de “Adaptação às Alterações Climáticas” em Portugal) e tem como um
dos seus objetivos contribuir para aumentar a capacidade de avaliar a vulnerabilidade às
alterações climáticas e para fomentar a consciencialização e educação sobre as alterações
climáticas em Portugal.
O projeto recorreu ao processamento de dados climáticos passados e os dados de projeções
climáticas do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), AR5 (projeto CORDEX).
Esta tarefa envolveu todos os cálculos necessários para a desagregação dos dados a nível da
NUTS3 e em diferentes períodos de tempo e a estimativa (eventual) de indicadores
agregados. Um conjunto de simulações regionais do projeto CORDEX, realizadas para o
domínio europeu (EURO-CORDEX), para análise futura, existem dois cenários: RCP 4.5 e RCP
8.5 (2006-2100).
O Cenário RCP (Representative Concentration Pathways) refere-se a porção dos patamares
de concentração que se prolongam até 2100, para os quais os modelos de avaliação
integrada produzem cenários de emissões correspondentes:
•

RCP4.5 é um patamar de estabilização intermediário em que o forçamento radiativo
está estabilizado a aproximadamente 4,5 Wm–2 e 6,0 Wm–2 após 2100 (o RCP
correspondente assume emissões constantes após 2150);

•

RCP8.5 é um patamar elevado para cada forçamento radiativo e superior a 8,5 Wm–
2 em 2100 e continua a aumentar durante algum tempo (o RCP correspondente
assume emissões constantes após 2250).

A partir da interação com o referido Portal, foi obtida informação, considerando os
seguintes parâmetros e condições:
•

Cenário RCP4.5 (2011-2040):
o

Média temporal: Anual;

o

Áreas geográficas: Região de Leiria

o

Variáveis: Temperatura; Precipitação; Índice de risco de incêndio;

o

Estatística: Média 30 anos;

o

Modelo global: Ensemble;

o

Modelo regional: Ensemble.

Na figura seguinte apresenta-se as estimativas da temperatura média para o período de 2011
a 2040.
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Figura 4.48 – Evolução da temperatura média para a região de Leiria (Fonte: Portal do Clima, 2015)

Nota-se um aumento da temperatura média ao longo dos anos, os anos aqui indicados,
apresentam uma temperatura média de 14,3ºC, o valor máximo de 15ºC em 2039 e valor
mínimo de 13,6ºC em 2011.

Figura 4.49 - Evolução da precipitação média acumulada para a região de Leiria (Fonte: Portal do Clima, 2015)

No que diz respeito à precipitação média acumulada, a figura acima mostra a estimativa de
2011 a 2040, apresentando um valor médio de 1104,7 mm, um máximo de 1296,1 mm (2013)
e um mínimo de 817,0 mm (2022).
A Tabela abaixo mostra os valores estimados e a variação da temperatura média e da
precipitação média para a região de Leiria, nos períodos de 1971 a 2000 e de 2011 a 2040.
Tabela 4.24 - Temperatura e precipitação acumulada, médias e variação dos períodos de 1971-2000 e 2011 e
2040, para a região de Leiria (Fonte: Portal do Clima, 2015)
Temperatura média do ar (ºC)

Precipitação (mm)

Período

Valor
médio

Valor máximo

Valor
mínimo

Valor
médio

Valor máximo

Valor
mínimo

1971-

13,5

14,2 (1998)

12,9 (1974)

1151,8

1402,1 (1994)

906,9 (1981)

14,3

15 (2039)

13,6 (2011)

1104,7

1296,1 (2013)

817,0 (2022)

0,8

0,8

0,7

-47,1

-106

-89,9

2000
20112040
Variação
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Como se pode ver na Tabela acima estima-se um aumento da temperatura média do ar, de
aproximadamente 0,8ºC, e uma diminuição da precipitação média acumulada em média de
47,1 mm.
A figura abaixo mostra o número de dias de risco de incêndio na região de Leiria para o
período de 2011 a 2040.

Figura 4.50 - Evolução do número de dias de risco de incêndio para a região de Leiria (Fonte: Portal do Clima,
2015)

A figura acima apresenta como máximo de dias de risco de incêndio elevado, 46 dias no ano
de 2015, como mínimo de dias de risco de incêndio elevado, 16,2 dias, em 2016. A média de
dias de risco de incêndio elevado é de 30,7 dias.

Qualidade do Ar
O presente capítulo tem como finalidade apresentar uma pequena caracterização do estado
da qualidade do ar na área de estudo. A avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente que
é regida pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, atualizado pelo DL n.º 43/2015,
de 27 de março e pelo DL n.º 47/2017, de 10 de maio.
Para a caracterização da qualidade do ar na área de estudo consultaram-se ainda os dados
de monitorização da Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
De acordo com informação disponibilizada pela CCDR-Centro, no sítio da internet, a rede de
monitorização da Região Centro:
“Com base na informação sobre a Orografia, Uso do Solo, Densidade Populacional e dêem
resultados de Campanhas de Monitorização efectuadas a nível nacional, foram delimitadas na
Região Centro três Zonas e duas Aglomerações: Zonas Centro Interior, Centro Litoral e de
Influência de Estarreja; Aglomerações de Coimbra e de Aveiro/Ílhavo.
A monitorização é efectuada por analisadores de funcionamento contínuo instalados em
abrigos, sendo os dados recolhidos remotamente para um computador que armazena todos os
dados medidos. Pontualmente, para monitorizar determinados poluentes, são efectuadas ainda
amostragens com tubos de difusão que são posteriormente submetidos a análise química.”
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Por definição legal, uma zona corresponde a uma área geográfica de características
homogéneas, em termos de qualidade do ar, ocupação do solo e densidade populacional e
Aglomeração é uma zona caracterizada por um número de habitantes superior a 250 000 ou
em que a população seja igual ou fique aquém de tal número de habitantes, desde que não
inferior a 50 000, sendo a densidade populacional superior a 500 hab.km2.
A área de estudo está enquadrada na Zona Centro Litoral como se mostra na figura seguinte:

Figura 4.51 - Rede de Monitorização da Qualidade do Ar (RMQA) da Região Centro (Fonte: CCDR-Centro)

Para a caracterização da qualidade do ar, retiraram-se os dados dos poluentes medidos na
estação de monitorização da qualidade do ar mais próxima da área de estudo, disponiveis
no Qualar. A estação de monitorização mais próxima é a estação de Ervedeira, a cerca de 30
Km, pertencente à freguesia de Coimbrão concelho de Leiria (coordenadas WGS84, latitude:
39°55'26''; longitude: -8°53'30; altitude: 60 m). Esta estação de monitorização está inserida
num tipo de ambiente “rural regional”, o tipo de influência é de fundo.
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Apresentam-se, de seguida, na tabela os valores para os poluentes dióxido de nitrogénio
(NO2), dióxido de enxofre (SO2), partículas de diâmetro inferior a 10 µm (PM10), partículas de
diâmetro inferior a 2.5 µm (PM2.5) e Ozono, para os anos de 2016 e 2017.

Tabela 4.25 – Análise de conformidade legal para a proteção da saúde humana dos resultados obtidos para
alguns dos principais poluentes atmosféricos

Poluente

Período
1 h (valor máximo)

Valor obtido
(µg/m3)

Nº de excedências/ nº
excedências permitidas

Valor
Limite
(µg/m3)

2016

2017

2016

2017

200

57

70

0/18

0/18

NO2

Ano civil (valor
40
5,4
6,0
médio)
1h (valor máximo)
350
77
0/24
SO2
1 dia (valor médio)
125
3,3
0/3
1 dia (valor máximo)
50
79,5
708,5
2/35
13/35
PM10
Ano civil
40
17,8
22,9
Ano civil (valor
PM2.5
25
6,2
6,8
médio)
Ano civil base 8h
Ozono
120
54,1
54,3
9/25
4/25
(valor médio)
Nota: “-“ : inexistência de informação recolhida pela estação para o poluente, em determinado período.

Da análise da tabela acima, observa-se que, para o poluente NO2, o valor máximo obtido
subiu ligeiramente entre 2016 e 2017, no entanto o valor limite não foi ultrapassado. No que
diz respeito ao valor médio por ano civil nota-se também um ligeiro aumento. Este poluente
não apresentou excedências nos 2 anos.
Para o poluente SO2, não existem dados para o ano de 2017, não sendo excedido o valor
limite em 2016.
Quanto às PM10, o valor é excedido no valor máximo para os anos civis de 2016 e de 2017,
apresentando o ano de 2017 um valor muito elevado (708,5 µg/m3), observa-se também que
aumentaram as excedências.
Para as PM2.5, os valores obtidos são muito inferiores ao valor limite.
Relativamente ao ozono, pode observar-se um ligeiro aumento, estando abaixo do valor
limite. Este poluente apresentou alguns dias de excedência do valor limite.
Com base nos poluentes monitorizados na estação mais próxima da área de intervenção,
pode concluir-se que, na área em análise no presente estudo, a qualidade do ar apresenta
valores que cumprem a legislação em vigor, com a excepção do valor máximo de base diária
para o poluente PM10.
No que diz respeito à dispersão atmosférica, considera-se que a área de estudo é favorável
à dispersão de poluentes atmosféricos, tendo em conta a inexistência de elementos
topográficos que condicionem a distribuição dos movimentos atmosféricos desta região.
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No portal da Agência Portuguesa do Ambiente está disponivel o Qualar, que corresponde a
uma plataforma electrónica de base de dados online sobre a qualidade do ar, estes dados
são recolhidos das estações de monitorização da CCDR e após tratamento dos mesmos
apresentados na referida plataforma. Consultando a referida informação para a área do
Centro litoral, onde se insere a área de estudo, percebe-se que a caracterização da qualidade
do ar no ano de 2017 apresentou uma qualidade do ar de nível “Bom” durante 284 dias do
ano, de nível “Muito bom” durante 8 dias, de nível “Médio” durante 53 dias, de nível “Fraco”
durante 15 dias, e 1 dia de qualidade do ar de nível “Mau”, como se pode observar no Gráfico
4.9.
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Gráfico 4.9 – Histórico anual de 2017 dos dados validados da qualidade do ar no Centro Litoral (Fonte:
Adaptado de qualar1.apambiente.pt/)

Neste âmbito, e desconhecendo-se nesta fase qual a ocupação futura destes loteamentos,
salienta-se que as unidades industriais que aqui se fixarem terão licenciamentos próprios,
onde deverão ser asseguradas, caso aplicável, as medidas necessárias para o cumprimento
da legislação.

Infraestruturas de Água, Saneamento e Resíduos
4.16.1 Abastecimento de água
A CM da Marinha Grande é a entidade gestora em alta e em baixa do abastecimento público
ao concelho, sendo assim responsável pela captação, tratamento e distribuição de água para
consumo humano.
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O controlo da qualidade da água para consumo humano é regulamentado pelo Decreto-lei
n.º 236/98, de 1 de agosto, entretanto revisto pelo Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de
setembro, relativo à transposição da Diretiva do Conselho n.º 98/83/CE, de 3 de novembro.
Esta regulamentação atribui às entidades gestoras dos serviços de abastecimento, neste caso
à CM da Marinha Grande, a responsabilidade de apresentar à entidade reguladora, a ERSAR,
o Programa de Controlo de Qualidade da Água.
A CM disponibiliza os resultados analíticos obtidos nas análises efetuadas no âmbito do
referido Programa em edital, de forma a permitir a informação aos consumidores.
De acordo com o portal da ERSAR, 99,81% as análises do Concelho da Marinha Grande,
estavam em cumprimento com o valor paramétrico fixado na legislação, para o ano de 2017.
No que respeita à captação de água, no concelho, a mesma é efetuada por furos, estando
publicada na Portaria n.º 13/2017, de 9 de janeiro, a aprovação destas captações e a respetiva
delimitação do perímetro de proteção, para o concelho da Marinha Grande. Estas são
designadas por:
•

Furo HO3, furo HO4 e furo HO1 do pólo de captação de Picotes/Pinhal de Leiria;

•

Furo AC4, furo HO6, furo JK2, furo SL6, furo SL2, furo RA1, furo SL4, furo SL3 e furo
Estádio do pólo de captação da Marinha Grande;

•

Furo AC1, furo SL5, furo RA2, furo SO1 e furo AC3 do pólo de captação de Vieira;

•

Furo SL1 do pólo de captação da Moita.

A captação mais próxima da área de estudo é como já foi referido a cerca de 400m da área
em estudo (Figura 4.34).
De acordo com o Relatório da Agenda 21 Local do Concelho da Marinha Grande, a água
captada é apenas submetida a desinfeção.
Na Marinha Grande em 2017, foram captados 3 650 189 m3 de água e distribuídos 2 732 679
m3, sendo que 901 470 m3 são perdidos nos sistemas de abastecimento de água (INE, 2019),
correspondendo a aproximadamente 25% de perdas, relativamente á água captada. No que
diz respeito ao consumo por habitante, na Marinha Grande foi de 70,9 m3/hab em 2017,
sendo que na Região de Leiria foi de 55,2 m3/hab, e em Portugal Continental de 64,5 m3/hab
(INE, 2019).
A rede de abastecimento ao concelho está dividida em 6 zonas: ZA1-Picotes, ZA2-Estação,
ZA3-Boavista, ZA4-Picassinos, ZA5-Vieira de Leiria, e ZA6-Moita.
A área de Intervenção enquadra-se na Zona de Abastecimento 4 (ZA4) – Picassinos. O
controlo de qualidade de água para consumo humano para o primeiro trimestre de 2019
apresentou conformidade com os valores paramétricos estabelecidos legalmente, para todos
os parâmetros analisados.
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Na Zona Industrial da Marinha Grande, está instalada a rede de distribuição de água e de
combate a incêndio. As condutas de abastecimento de águas, de um modo geral são
implantadas na zona de passeios, de modo a evitar atravessamentos nos arruamentos dos
ramais de ligação aos vários lotes.

4.16.2 Saneamento
De acordo com a informação fornecida pela CM da Marinha Grande, os serviços de
saneamento de águas residuais são geridos em alta pelas Águas do Centro Litoral. As Águas
do Centro Litoral servem os municípios de Albergaria-a-Velha, Águeda, Ansião, Arganil,
Aveiro, Batalha, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Espinho, Estarreja, Góis, Ílhavo,
Leiria, Lousã, Marinha Grande, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Murtosa, Oliveira do
Bairro, Ourém, Ovar, Penacova, Penela, Porto de Mós, Santa Maria da Feira, Soure, Vagos e
Vila Nova de Poiares, correspondendo em 2016 a uma população de cerca de 835 mil
habitantes-equivalentes.
O sistema de saneamento das águas do Centro Litoral, é constituído por:
Infraestruturas

N.º

Estações de Tratamento de Águas Residuais
(ETAR)

67

Emissários (km)

865

Estações elevatórias (EE)

158

Emissários submarinos
Volume de Efluente tratado (m3)

2
76 329

No que diz respeito ao concelho da Marinha Grande esta é servida por 3 ETARs: a ETAR de
São Pedro de Moel, a ETAR da Zona Industrial Casal da Lebre e a ETAR Vieira de Leira, na
Tabela 4.26, constam os caudais tratados no 2º trimestre de 2019.

Tabela 4.26 – Caudal tratado no 2º trimestre de 2019, nas 3 ETARs que servem o concelho da Marinha Grande
(Fonte: website das Águas do Centro Litoral, 2019)
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A ETAR que serve a atual Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG), será a mesma que irá
servir os lotes da área de expansão da ZIMG. Na tabela abaixo apresentam-se as principais
características da ETAR da ZIMG.
Tabela 4.27 – Características da ETAR existente na ZIMG (Fonte: CM Marinha Grande)
Características da ETAR
Ano de entrada em funcionamento

1996

População equivalente de projeto

14 537 habitantes

Caudal médio diário de

1 500 m3/dia

dimensionamento
Caudal de ponta de dimensionamento

44 l/s

Carga orgânica de dimensionamento

CBO5: 785 Kg/dia
CQO: 1 800 Kg/dia
SST: 1 020 Kg/dia

Caudal afluente à ETAR (em 2000):

363 m3/dia

Área total da Zona Industrial (em 2000):

62,23 ha

Número de lotes ocupados (em 2000):

58 lotes

Número de lotes ocupados (em 2018):

59 lotes

Processo de tratamento de águas

Tratamento preliminar: gradagem, desarenamento e

residuais

desengorduramento, homogeneização e regularização
de caudais.
Tratamento primário: decantador primário;
Tratamento secundário: lamas ativadas de média
carga e decantador secundário.

Processo de tratamento de lamas

Tratamento de lamas: espessamento, desidratação
mecânica em filtro banda e estabilização química
através de adição de cal viva (aprox. 6 ton/ ano).
Produção de lamas: 25 m3/ano de lamas
desidratadas.

O destino final do efluente tratado é a Ribeira do Tecelão, sendo que, parte do efluente
tratado é reutilizado como água de serviço geral e para rega dos espaços verdes.
As lamas resultantes do tratamento de águas residuais após desidratação e estabilização tem
como destino final o aterro.
Nas Figuras seguintes apresentam-se os resultados das análises ao efluente tratado no 2º
trimestre de 2019.
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Figura 4.52 – Resultados das análises ao efluente tratado do 2º trimestre de 2019

Como se pode observar nas Figuras acima, os VLE são cumpridos para os parâmetros: pH,
SST, CBO5 e CQO, de acordo com o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, que transpôs a
Diretiva n.º 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativamente ao tratamento de águas
residuais urbanas, e que se encontra na sua sétima alteração com o DL n.º 133/2015, de 13
de julho.
O Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua atual redação, só apresenta Valores Limite
de Emissão (VLE) para os parâmetros: Azoto total e Fósforo Total, no caso de o meio recetor
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estar classificado como zona sensível (sujeita a eutrofização). O meio recetor em causa
(Ribeira de São Pedro) não corresponde a uma zona sensível, de acordo com o referido
Diploma, desta forma, não apresentam VLE, no entanto o parâmetro Fósforo total encontrase abaixo da concentração permitida de descarga para as zonas sensíveis (2 mg/L).
Conclui-se assim, que no 2º trimestre o efluente tratado cumpriu com a legislação aplicável.
Do ponto de vista de disponibilidade para receber mais águas residuais, a ETAR da ZIMG
serviu abaixo da população-equivalente de projeto, no ano de 2013, “a ETAR serviu a 27 %
de utilização da ETAR em termos de população equivalente” (Jorge, Sandra (2016)).
A gestão em baixa da rede pública de drenagem de águas residuais é da responsabilidade
da Câmara Municipal. A ZIMG possui uma rede de drenagem de águas residuais separativa,
ou seja, rede de drenagem de águas pluviais e rede de drenagem de águas residuais
equiparáveis a águas residuais urbanas geradas pelas diversas indústrias estabelecidas na
ZIMG, ao longo dos arruamentos.
A rede de drenagem de águas residuais na ZIMG foi estabelecida para drenar os efluentes
para a ETAR da ZIMG, localizada dentro da Zona Industrial. A rede de drenagem de águas
pluviais, recolhe e drena por gravidade os efluentes pluviais, sendo descarregados na vala
existente junto à ETAR da ZIMG.

4.16.3 Gestão de Resíduos
Os serviços em alta de gestão de resíduos sólidos da área de intervenção estão
concessionados à ValorLis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., assim como
o serviço em baixa relativamente á recolha seletiva.

Figura 4.53 - Área de atuação da Valorlis

A Valorlis possui como tratamentos, a Valorização Orgânica (Central de Valorização
Orgânica), a Recolha Seletiva (Unidade de Triagem Automatizada), e como destino final, o
Aterro Sanitário.
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No que diz respeito à gestão em baixa, a CM da Marinha Grande contratou a SUMA para
fazer a recolha de indiferenciados no concelho.
Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) indiferenciados são encaminhados para o aterro da
Valorlis, situado em Leiria. No caso das frações recicláveis, depositadas nos ecopontos, a
recolha está a cargo da Valorlis, que os encaminha para a sua estação de triagem também
localizada em Leiria. Após triados e enfardados, os resíduos são encaminhados para as
indústrias recicladoras.
De acordo com o website da ERSAR, a acessibilidade física ao serviço de gestão de resíduos
é boa (92%), a acessibilidade da recolha seletiva é insatisfatória (49%), e a reciclagem de
resíduos de embalagem é também insatisfatória (80%).
Relativamente a resíduos industriais, segundo dados da CCDR-Centro, em 2005 produziramse cerca de 67.573 ton de resíduos no concelho da Marinha Grande, sendo que do Distrito
de Leiria, apenas os concelhos de Leiria e Pombal produziram volumes superiores. Este
elevado valor compreende-se pelo facto de estarmos perante um concelho com bastante
atividade industrial.
Na zona industrial da Marinha Grande não existem contentores para resíduos diferenciados,
uma vez que são as empresas responsáveis pelo encaminhamento dos seus próprios resíduos
recicláveis. Existem apenas contentores de RSU indiferenciados.
No website da APA, estão listados os operadores de gestão de resíduos perigosos e de
Resíduos de Construção e Demolição (RCD) existentes por concelho.

Evolução previsível do Ambiente Afetado na Ausência do
Projeto
No presente capítulo pretende-se prever como evoluiria a situação atual na ausência do
projeto. O objetivo desta avaliação é então estabelecer a projeção da situação de referência
atendendo à evolução do estado do ambiente sem a execução do projeto.
Na ausência do projeto é expectável que a área de estudo continue a manter as suas
características atuais. Tendo em conta a dominância de áreas humanizadas na área de
estudo, a inserção da área de estudo numa zona fortemente industrial e a tendência de
crescimento populacional nessa região, prevê-se uma expansão das áreas urbanizadas e
industrial, e a manutenção ou ligeira diminuição das áreas dedicadas à produção silvícola.
Atendendo à localização da área de expansão e aos seus limites físicos não é expectável
qualquer outra opção de construção que não seja a continuação da evolução de unidades
industriais.
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5.

AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Enquadramento geral
O presente EIA destina-se a identificar e avaliar os principais impactes no ambiente
suscetíveis de virem a ser originados pela operação de loteamento, para a expansão da Zona
Industrial da Marinha Grande. O principal objetivo deste capítulo do EIA prende-se com a
avaliação da localização em estudo, no âmbito dos descritores analisados.
Importa ainda referir que a fase de desenvolvimento do projeto analisado pelo EIA (Projeto
de Execução), em que se encontra já definido o loteamento pretendido com a localização
das redes e infraestruturas, permite avaliar, em toda a sua expressão, o impacte potencial a
ser induzido pelo projeto.
Apesar de estar prevista uma construção faseada, a análise de impactes foi desenvolvida para
a totalidade do terreno com particular incidência na área de implantação dos respetivos
lotes. Note-se que, apenas, não se encontram definidos os locais para a instalação dos
estaleiros/ parque de materiais da obra.

Metodologia
A análise de impactes foi feita por área temática, ou descritor, tendo-se dado especial
destaque aos descritores que, em função da caracterização do ambiente afetado, se concluiu
serem mais críticos, e que o projeto, dadas as suas características, mais interfere ou altera.
Assim sendo, na análise de impactes considerou-se uma hierarquização dos descritores a
analisar, já apresentada no Capítulo 4, de acordo com a sua importância e necessidade de
pormenorização, tal como se refere seguidamente:
•

Ocupação do Solo e Condicionantes de Uso, Ordenamento do território,
Ambiente Sonoro e Socioeconomia como Fatores Muito Importantes;

•

Os Solos, Paisagem, Ecologia e os Recursos Hídricos, como Fatores Importantes;

•

O Património, o Clima, a Qualidade do Ar, a Qualidade da Água, Geologia,
Geomorfologia e Sismicidade como Fatores Pouco Importantes.

Sempre que necessário, para cada descritor, são apresentados alguns aspetos metodológicos
específicos, que enquadram a análise e justificam, em alguns casos, opções de estrutura
própria pela importância do mesmo.
De uma forma geral, a metodologia utilizada neste capítulo baseou-se em:
•

Identificação dos potenciais impactes decorrentes do projeto, sobre cada um dos
descritores, associando-os sempre que possível, à zona do loteamento em que
se farão sentir;
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•

Avaliação dos impactes recorrendo à sua qualificação e, quando se revelou
possível e relevante, à sua quantificação.

Na identificação e avaliação de impactes teve-se em consideração: a área de intervenção
(variável de impacte para impacte); a duração prevista para os efeitos dos vários impactes; as
fases em que os impactes se produzem (construção ou exploração); a magnitude
(quantificação) e significado (qualificação) dos mesmos.
Os impactes são, ao longo do capítulo, classificados, no mínimo, quanto a:
•

Sentido: positivo ou negativo;

•

Efeito (ou relação com o projeto): direto ou indireto;

•

Probabilidade de ocorrência (associada à possibilidade de um impacte ocorrer ou
não): improvável/pouco provável, provável, certo;

•

Duração (reflete o intervalo de tempo em que se manifesta o impacte): temporário,
permanente;

•

Reversibilidade (reflete a medida em que o impacte pode ser alterado): reversível,
parcialmente reversível, irreversível;

•

Magnitude (reflete a grandeza do impacte): reduzida, moderada, elevada;

•

Valor do recurso afetado ou sensibilidade ambiental da área do impacte: reduzido,
moderado, elevado;

•

Escala (geográfica): confinado à instalação, não confinado, mas localizado, não
confinado;

•

Capacidade de minimização: minimizável, não minimizável.

A atribuição do significado dos impactes resultou da ponderação de todos estes critérios,
resultando numa graduação em três níveis: significativo, moderadamente significativo e não
significativo.
No caso específico dos descritores Ecologia, Património e Paisagem, considerou-se
necessário detalhar a metodologia genérica apresentada para os descritores, adaptando-a
concretamente às especificidades das respostas dos descritores e aos potenciais impactes
induzidos pelo projeto. A apresentação de uma metodologia específica para o descritor
(apesar de nunca contrária à metodologia geral de avaliação de impactes do EIA) pretendeu
ainda responder à relevância dos aspetos presentes na determinação dos efeitos globais do
projeto.
Para todos os descritores discriminaram-se os impactes suscetíveis de ocorrerem durante a
fase de construção e durante a fase de exploração, fases essas que apresentam características
muito diferenciadas, na sua duração e tipologia de intervenções. A exceção consta dos
descritores de Ordenamento do Território e Condicionantes, uma vez que os impactes
ocorrem na fase de construção e se prolongam para a fase de exploração.
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Para além da descrição dos impactes potenciais genéricos que estão associados a este tipo
de operação, identificaram-se os impactes específicos associados a particularidades da área
de estudo, considerando a sua implantação particular e os respetivos condicionamentos e
atravessamentos.
Em capítulos separados são propostas medidas de minimização/medidas cautelares para
evitar e/ou reduzir os impactes negativos (Capítulo 6) assim como uma análise dos riscos
associados à presença e funcionamento do projeto (Capítulo 7).

Identificação das principais ações do projeto geradoras de
impactes sobre o ambiente
5.3.1 Tipologia de impactes
Os principais impactes gerados por um projeto de loteamento, como o projeto de expansão
da Zona Industrial da Marinha Grande, ocorrem na fase de construção, onde se verificam as
principais interferências a nível da ocupação do solo e as potenciais afetações a valores
naturais, paisagísticos e socioeconómicos existentes.
Neste caso, verifica-se uma afetação direta da área a ocupar pelos lotes e infraestruturas
associadas (mais alargada e temporária durante a fase de construção e mais localizada e
permanente durante a fase de exploração), assim como da sua área envolvente,
correspondente à faixa de proteção (onde se deverá manter uma faixa de limpeza
obrigatória/desmatação) e de áreas de apoio, afetas à implantação de estaleiros e acessos
temporários às obras em desenvolvimento.
Na fase de exploração, verifica-se a manutenção dos impactes ocorridos na fase de
construção no que se refere à ocupação permanente do solo, aspetos paisagísticos,
interferência com o ordenamento do território e com a componente socioeconómica.
Após a operação de loteamento, os espaços infraestruturados serão disponibilizados pela
entidade gestora da Área Industrial, a Câmara Municipal da Marinha Grande, às empresas
que se mostrarem interessadas em ocupar os lotes para a instalação/fixação das suas
empresas, sendo que estas não são à data conhecidas.
A operação e eventual desativação de cada indústria, em cada lote, resulta da decisão das
empresas que vierem a ocupar os espaços não sendo possível neste momento prever quando
irá ocorrer.
Não é expectável que nesta perspetiva ocorra a desativação efetiva da estrutura em análise
no presente estudo. É, no entanto, espectável a intervenção sobre os espaços e
infraestruturas, tendo em vista a sua adaptação técnica e a necessidade de dar resposta à
evolução das solicitações, incorporando para tal melhorias e substituindo componentes que
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se aproximem do seu fim de vida útil – estas atividades, no entanto, não deverão ser
consideradas como correspondendo à fase de desativação, mas sim ainda à fase de
exploração. Caso venha a ocorrer, a fase de desativação corresponderá à remoção das
infraestruturas com reutilização de componentes e gestão de resíduos, à desocupação do
solo e sua descompactação e a reposição das condições no sentido da recuperação dos
locais desativados.

5.3.2 Análise das principais atividades de construção
Considerando o maior significado das interferências introduzidas pelo projeto durante a fase
de construção, sistematizam-se nos pontos seguintes as principais atividades passíveis de
originar impactes ambientais:
•

Instalação de estaleiros;

•

Circulação de máquinas e veículos;

•

Estabelecimento de acessos definitivos e temporários;

•

Desmatação e decapagem

•

Movimentação de terras

•

Abertura e tapamento de valas;

•

Colocação de tubagens

•

Montagem de conjuntos sinaléticos, sinalização horizontal e vertical;

•

Passagem de cabos;

•

Construção de infraestruturas (envolvendo escavações e betonagens), pavimentação
e arranjos exteriores.

Durante a fase de construção é necessário providenciar a instalação de estaleiros. Prevê-se a
instalação de um estaleiro, a montar preferencialmente no interior da área a intervencionar.
Apresenta-se no Capítulo 7, um conjunto de recomendações, a ter em consideração para a
sua instalação. Estas recomendações devem ser apresentadas e cumpridas pela Entidade
Executante a selecionar para a realização dos trabalhos.
Os estaleiros deverão ocupar, preferencialmente, zonas artificializadas e sem uso do solo
definido, considerando que, a implantação dos estaleiros é, de uma forma geral, antecedida
de desmatações de solos, podendo haver necessidade de recorrer a movimentações de
terras, consoante as características dessas áreas, sendo necessárias movimentações de
veículos e máquinas. Os estaleiros implicarão, ainda, a necessidade de proceder à
compactação do solo existente nas áreas de implantação e à sua impermeabilização.
Embora os locais de implantação dos estaleiros sejam sujeitos a aprovação por parte do
Dono de Obra/Fiscalização e estejam obrigados a cumprir o que a este respeito se encontra
recomendado no presente EIA e o que vier a ser definido na DIA (sendo este conteúdo
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remetido para o Caderno de Encargos da Obra), é previsível que a sua implantação e
exploração possam causar efeitos negativos no ambiente, nomeadamente no que se refere
a:
•

Produção de poeiras em consequência de movimentações de terras e respetivo
armazenamento temporário em obra, assim como de outras operações de
preparação do terreno;

•

Emissão de ruído em consequência das atividades de preparação dos locais de
implantação, da circulação de veículos de acesso ao mesmo e descargas de
equipamentos e materiais;

•

Compactação e impermeabilização temporária do solo, durante o período de
tempo em que os estaleiros se encontrem em funcionamento;

•

Alteração local da paisagem, igualmente durante o seu período de
funcionamento.

Estes efeitos poderão ser responsáveis por impactes a nível da fisiografia (eventuais
alterações locais caso seja necessário recorrer a movimentações de terras para a execução
do estaleiro), dos solos e da vegetação (com destruição da vegetação e compactação e
impermeabilização do solo na zona de implantação dos estaleiros), da paisagem (eventuais
alterações locais), no ambiente sonoro da área envolvente resultante quer da sua
implantação, quer da sua operação e na qualidade do ar (aumentos de poeiras). O
distanciamento da área de estudo relativamente a povoações ou habitações isoladas reduz
a significância dos impactes a nível da afetação humana (ruído, qualidade do ar, paisagem).
Prevê-se ainda que nos estaleiros sejam instaladas zonas de escritórios, zonas de
armazenamento de ferramentas e materiais, serralharia de apoio à construção e outras áreas
de apoio à construção dos lotes e restantes infraestruturas. Para este projeto, será necessário
proceder ao armazenamento de equipamentos a montar e materiais de construção civil a
usar na obra. Em geral, estes materiais serão maioritariamente compostos por betão, aço,
ferro, tubagens (para os sistemas de abastecimento de água e esgotos, drenagem, tijolos,
gravilha e betuminoso (para a pavimentação dos acessos e arruamentos) e materiais para
instalação de vedações.
O tipo de máquinas e veículos que se prevê que venham a ser utilizados na obra consistirá
em viaturas de transporte de equipamentos, materiais e de pessoal, escavadoras, ferramentas
mecânicas e manuais. As viaturas deverão cumprir as normas requeridas para as suas
características de utilização não devendo proceder a qualquer ação de manutenção,
incluindo mudanças de óleo, no interior do estaleiro.
No Capítulo 7 apresenta-se igualmente um conjunto de medidas de minimização referentes
à gestão do estaleiro que, desde que assegurado o seu cumprimento, contribuirão para a
minimização dos impactes desta atividade no ambiente e populações.
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Considerando que os estaleiros de obra se venham a situar preferencialmente na área a
intervencionar e envolvente imediata e, atendendo à existência de rede viária já existente e
devidamente consolidada, e desde que assegurado o cumprimento das recomendações
estipuladas neste EIA, considera-se que, de uma forma geral, os impactes associados à
implantação dos estaleiros, embora negativos, prováveis, diretamente relacionados com o
projeto e de consequência imediata, poderão ser classificados como temporários,
localizados, de baixa magnitude, reversíveis e pouco significativos para os vários descritores
acima referidos.
No projeto em estudo ocorre desmatação e decapagem total da área de implantação do
loteamento, vias de acesso para nova rede viária e área de estaleiro. A terra vegetal assim
obtida poderá ser posteriormente reaproveitada, nomeadamente para o revestimento de
taludes e área do estaleiro após desmontagem deste. Trata-se de um impacte negativo,
direto, com média magnitude e moderadamente significativo.
O estabelecimento da plataforma considerada para o loteamento envolverá movimentação
de terras para execução da terraplenagem, implicando operações de escavação e aterro. Esta
atividade será responsável pela produção de poeiras, emissão de ruído e produção de
resíduos.
Prevê-se a produção de um volume de terras a que é necessário dar um destino final
adequado (tendo em conta os resultados do balanço de movimentações de terras aferido no
Projeto de Execução), sendo que se privilegiará a sua reutilização enquanto material de aterro
ou na modelação dos terrenos envolventes, sempre que as suas características, assim o
permitam.
Seguidamente, desenvolver-se-ão todos os trabalhos de instalação de materiais associados
à construção das infraestruturas básicas (esgotos, drenagens, arruamentos, pavimentação,
maciços, caleiras gerais e muros). Estas atividades serão responsáveis pela produção de uma
grande variedade de resíduos, assim como a emissão de ruído e a libertação de poeiras. A
gestão dos resíduos produzidos obedecerá aos princípios de triagem na origem,
armazenamento adequado, transporte e destino final licenciados, cumprindo-se a hierarquia
de gestão de resíduos recomendada. A circulação de maquinaria e veículos será
previsivelmente responsável pela emissão de poeiras e efluentes gasosos, aspetos a ser
abordados mais detalhadamente no ponto relativo à qualidade do ar. A correta implantação
dos estaleiros de obra longe de zonas habitadas, leva a que se considerem estes impactes
negativos como pouco significativos.

5.3.3 Análise das principais atividades de exploração
Durante a fase de exploração, as atividades realizadas são, essencialmente, atividades de
manutenção, relacionadas com a limpeza dos espaços comuns e, caso necessário, da rede
de infraestruturas. Estas atividades não são, contudo, geradoras de novos impactes face aos
identificados na fase de construção, mas sim à manutenção das intervenções definitivas
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resultantes da implantação do projeto, a nível de ocupação do solo, ecologia, paisagem,
ordenamento e condicionantes.

5.3.4 Análise das principais atividades de desativação
Conforme referido anteriormente, não é expectável que ocorra a desativação efetiva do
loteamento em análise no presente estudo.
Na fase de desativação, as principais atividades passíveis de originar impactes ambientais
são as seguintes:
•

Demolição das componentes das infraestruturas, respetivas redes de abastecimento
e drenagem; destruição dos maciços em betão armado de sinalização e de muros e
caixas de visita; destruição das caleiras para passagem de cabos; destruição de
vedações;
•

Remoção de todos os componentes e equipamento obsoletos com
reutilização de equipamentos e gestão de resíduos;

•

Desocupação do solo e sua descompactação;

Intervenções paisagísticas no sentido da recuperação dos locais desativados, sendo as
intervenções determinadas em função do uso a dar ao solo, mediante a elaboração de estudo
específico aquando da desativação.
Estas atividades serão responsáveis, essencialmente, pela produção de ruído, poeiras e
resíduos, sendo os impactes, de uma forma geral, similares aos ocorrentes na fase de
construção.

Análise de Impactes por Descritor
5.4.1 Recursos Hídricos e Qualidade da Água
5.4.1.1 Fase de construção
A fase de construção do projeto representa, pela sua natureza, etapas e métodos
construtivos previsíveis, a criação de alguns efeitos possíveis sobre os recursos hídricos, quer
em termos quantitativos quer qualitativos. Estes efeitos resultam fundamentalmente das
seguintes ações/atividades do projeto:
•

Decapagem e movimentação de terras;

•

Utilização de produtos químicos diversos, nomeadamente para funcionamento de
maquinaria e viaturas afetas à obra;

•

Funcionamento do estaleiro de obra;
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•

Eventual desvio da linha de água para execução das intervenções de melhoria e
requalificação.

As ações de decapagem e movimentação de terras, pela exposição do solo nu a fatores
climatéricos (vento, chuva), poderá provocar o arrastamento de sólidos em suspensão, de
forma excessiva, para a linha de água, alterando a qualidade da sua água. Este efeito é mais
significativo no período em que se regista pluviosidade. Contudo, nesse período, a linha de
água também apresenta maior caudal, o que contribui para a diluição das cargas poluentes
que a ela afluem.
A utilização de produtos químicos em obra representa um risco de poluição acidental das
águas superficiais e subterrâneas, minimizável através da adoção de práticas corretas ao nível
da gestão da obra. A implementação de medidas de gestão ambiental, nomeadamente as
definidas no capítulo 7, para além de minimizar o risco de ocorrência de acidentes, permitirá
reduzir significativamente a magnitude e importância do impacte, caso ocorra um acidente
com derrame de substâncias poluentes para o solo ou para a água.
O funcionamento do estaleiro obedecerá a requisitos rigorosos no que se refere
nomeadamente à recolha e destino final correto das águas residuais produzidas, pelo que
não se perspetivam impactes negativos, devido a este fator.
A eventual necessidade de desvio da linha de água para execução das ações de
melhoria/reabilitação previstas, representa um impacte negativo, já que há uma alteração do
seu regime natural. Contudo, como não haverá nem diminuição nem interrupção do
escoamento, e esse desvio é temporário, não haverá impactes negativos significativos devido
a esse fator.
Em suma, ao conjunto de ações/atividades da fase de construção estão associados impactes
negativos, diretos, certos/incertos, temporários, reversíveis, de âmbito local e minimizáveis,
de magnitude baixa ou média, sendo classificados, na sua globalidade, como pouco
significativos.

1.1.4.2 Fase de exploração
Na fase de exploração, os fatores potencialmente geradores de impactes negativos sobre os
recursos hídricos são os seguintes:

•

Aumento da área impermeabilizada;

•

Aumento das necessidades de água para fornecimento às novas unidades industriais

•

Aumento da produção de águas residuais.

O aumento da área impermeabilizada é passível de gerar picos de afluência de águas pluviais
à linha de água que atravessa a zona industrial. Contudo esta zona, incluindo a zona de
expansão, está dotada de rede de drenagem de águas pluviais, que encaminha estas águas
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para a rede pública existente. No que se refere à componente de infiltração das águas pluviais
para alimentação dos aquíferos, a área impermeabilizada acrescida, decorrente do projeto,
não tem relevância, no contexto da massa de água subterrânea e do sistema aquífero em
causa, pelo que o impacte, embora negativo, apresenta muito baixa magnitude, é certo,
permanente, localizado, reversível, sendo considerado muito pouco significativo.
O aumento das necessidades de água por via da instalação de novas unidades industriais é
passível de gerar uma pressão acrescida sobre os recursos hídricos subterrâneos (origem de
água de abastecimento no concelho da Marinha Grande). As necessidades concretas não são
conhecidas, nesta fase, as quais dependem da tipologia e dimensão das indústrias que se
instalarão na zona de expansão. O fornecimento está acautelado no projeto mediante a
extensão da rede pública de abastecimento, e, atendendo à disponibilidade de águas
subterrâneas no concelho, não se perspetiva que este fator seja crítico e gerador de impactes
negativos significativos.
As águas residuais serão tratadas na ETAR ZIMG, já existente. De acordo com a descrição de
projeto apresentada, estimam-se contributos máximos de efluentes para tratamento na ETAR
da ZIMG de cerca de 15.605/m2.dia.
Em síntese, ao nível dos recursos hídricos, na fase de exploração serão gerados impactes
negativos, diretos, certos, permanentes, reversíveis, de âmbito concelhio/local, de baixa
magnitude e, previsivelmente, pouco significativos.

5.4.1.2 Fase de desativação
Caso venha a ocorrer a desativação, os impactes traduzir-se-ão previsivelmente na remoção
de infraestruturas e equipamentos, a que se associam potencialmente ações/atividades
semelhantes às da fase de construção, prevendo-se, por isso, a ocorrência de impactes
idênticos, ou seja, impactes negativos, diretos, prováveis, de baixa/média magnitude e
globalmente pouco significativos.

5.4.2 Geomorfologia, Geologia e Sismicidade
5.4.2.1 Aspetos gerais
Os impactes de um projeto de uma operação de loteamento sobre a geologia e
geomorfologia ocorrem, essencialmente, na fase de construção e estão relacionados com a
destruição e/ou afetação de formações geológicas com interesse económico e/ou científico,
em consequência da execução de escavações e da construção de acessos e infraestruturas.
Como tal, verifica-se que as principais afetações decorrem da necessidade de executar
fundações (fundo de caixa/altimetria/cota do terreno) para a implantação da plataforma do
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loteamento e da rede viária, por forma a garantir a compatibilização das cotas da área
industrial já existente, podendo ainda ocorrer uma compactação dos solos e das formações
superficiais pela circulação de maquinaria pesada. De uma forma geral, a abertura das
fundações é realizada por meios mecânicos convencionais, sendo que pelas características
do terreno, o recurso a explosivos, não está previsto.
Durante a fase de desativação, e considerando que esta atividade previsivelmente se irá
traduzir na remoção de estruturas e equipamentos, a que se associam potencialmente
intervenções no subsolo, prevê-se a ocorrência de impactes negativos pouco significativos,
particularmente pelo facto da intervenção se realizar em áreas já afetadas durante a fase de
construção.

5.4.2.2 Fase de construção
De acordo com o Estudo Geológico e Geotécnico, a área de estudo é maioritariamente
composta por areias e argilas, sendo de prever que a escavação seja realizada inteiramente
com recurso a meios mecânicos convencionais.
Os trabalhos de terraplenagem para execução dos arruamentos envolverão maioritariamente
a realização de escavações na abertura de caixa e nas zonas de corte, com cerca de 0,60 m
de espessura média, sendo que o material removido deverá ser conduzido a depósito para
posterior possibilidade de reutilização, para revestimento de taludes.
Em consequência destas movimentações de terras será expectável a ocorrência de impactes
negativos na geologia e geomorfologia, resultantes da destruição das formações
interessadas pelo projeto.
Tendo em consideração a ausência de formações geológicas de interesse científico e/ou
comercial na área em estudo e não se conhecendo a existência de quaisquer afloramentos
ou características geológicas de relevo (tal como referido no Capítulo 4), considera-se este
impacte negativo, direto, certo, permanente, de magnitude reduzida, irreversível, valor do
recurso reduzido, não confinado mas localizado e pouco significativo, minimizável.

5.4.2.3 Fase de exploração
Durante a fase de exploração são expectáveis impactes sobre a geologia e geomorfologia,
quando as unidades industriais que se vierem a fixar nestes locais, iniciarem os seus trabalhos
de construção para construção das suas instalações, sendo que estes serão equivalentes aos
impactes já ocorridos na fase de construção do loteamento.
Após a entrada em funcionamento das empresas não são expectáveis impactes na geologia
e geomorfologia.
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5.4.2.4 Fase de desativação
Caso venha a ocorrer a desativação, os impactes traduzir-se-ão previsivelmente na remoção
de infraestruturas e equipamentos, a que se associam potencialmente intervenções no
subsolo, prevendo-se a ocorrência de impactes negativos, diretos, provável, reduzida
magnitude, pouco significativos, particularmente pelo facto da intervenção se realizar em
áreas já afetadas durante a fase de construção.

5.4.3 Solos
5.4.3.1 Fase de construção
Os impactes esperados para a fase de obra relacionam-se com a modelação do terreno
(decapagem e terraplanagens) e com a construção de acessos e infraestruturas. A área a
impermeabilizar nesta fase será de 2,72ha, que representa 20% da área, correspondendo
essencialmente aos arruamentos, vias de mobilidade suave, estacionamento e passeios.
Nestes valores estão igualmente contempladas as intervenções de ligação entre a AE e a
existente, nomeadamente no que se refere às ligações viárias, na Rua da Alemanha e na Rua
da Finlândia.
A modelação do terreno implica:
•

A remoção das camadas superficiais e a compactação do solo, tanto a eliminação
de horizontes pedológicos como a posterior compactação dos solos prevista, que
se traduz na alteração das condições naturais de permeabilidade, arejamento e
circulação de água, consideram-se impactes negativos, diretos, prováveis,
permanentes e irreversíveis (durante a fase de projeto), de magnitude reduzida,
confinados, não minimizáveis nem compensáveis;

•

A erosão e desagregação do solo, será mais significativa caso não se tomem as
devidas preocupações e medidas de minimização propostas (capítulo de medidas
de minimização). Deste modo, este impacte classifica-se como negativo, direto,
provável, temporário, reversível, de magnitude reduzida, confinado e minimizável.

A construção de arruamentos e infraestruturas, para além da compactação já referida irá
provocar a impermeabilização do solo. Este impacte, considerando que estes solos não são
suscetíveis para utilização agrícola (classe F), espera-se negativo, direto, provável,
permanente, irreversível, de magnitude reduzida, confinado, não minimizável, e pouco
significativo.
Para qualquer uma das atividades descritas, existe o risco de contaminação do solo – pelo
derrame e infiltração de substâncias poluentes, devido à operacionalização da maquinaria
necessária à operação de loteamento. Considera-se o impacte como negativo, direto,
improvável, temporário, ocasional, reversível, de magnitude reduzida, confinado, minimizável
e pouco significativo.
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A zona de estaleiro prevê-se que seja instalada dentro da área de intervenção, por forma a
não causar impactes fora da área de estudo. Prevê-se que este impacte no solo seja negativo,
temporário, reversível, e de magnitude reduzida, confinado, minimizável, e pouco
significativo.

5.4.3.2 Fase de exploração
Para a fase de exploração os impactes esperados são os resultantes das construções das
empresas nos respetivos lotes, o que deverá acontecer em fases temporais diferentes, no
entanto provavelmente chegará uma altura em que não ocorrerão mais ocupações por
empresas.
A área de implantação dos lotes corresponderá a cerca de 4ha. Para além dos impactes serem
semelhantes aos ocorridos durante a fase de construção deste projeto, esses impactes serão
localizados nas zonas dos lotes, os quais não poderão impermeabilizar mais de 50% da área
total do lote. Este impacte espera-se negativo, direto, provável, permanente, irreversível, de
magnitude reduzida, confinado, não minimizável.

5.4.3.3 Fase de desativação
Como referido no ponto 5.3.1, não se prevê a desativação, no entanto, caso venha a ocorrer,
prevê-se a ocorrência de impacte positivo para o solo, com a remoção das infraestruturas e
a descompactação do solo.

5.4.4 Uso e Ocupação do Solo
De uma forma geral, uma operação de loteamento não implica a ocupação contínua do
terreno onde é implantado, mas apenas uma ocupação pontual e reduzida, correspondente,
unicamente, aos locais de implantação dos acessos e infraestruturas.
As áreas a ocupar para a criação dos lotes diferem consoante se considera a fase de
construção (em que a área utilizada abrange a área de terraplenagem) ou de exploração (em
que será afetada permanentemente a área onde será construída a unidade industrial, no
interior de cada lote).

5.4.4.1 Fase de construção
A afetação das características pedológicas do solo (através da sua movimentação,
compactação ou contaminação), poderá ser responsável por impactes negativos indiretos
sobre a ocupação atual.
Ocorrerá uma afetação no uso atual do solo, na zona de implantação dos lotes e
infraestruturas, com a destruição total da vegetação aí presente, bem como com uma
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alteração de topografia para criar condições para a instalação das futuras unidades
industriais.
Salienta-se que, a área em estudo compreende um terreno de cerca de 15ha, encaixado entre
uma zona industrial e um nó de acesso à autoestrada, que atualmente, sem a construção da
rede viária de ligação à Estrada do Guilherme, não tem acesso rodoviário.
Com o presente projeto, o uso atual na área de estudo, será alterado, contudo, tratando-se
de uma ampliação de um espaço industrial já consolidado e ordenado, a atual intervenção é
entendida como uma requalificação territorial, baseada numa alteração de uso, mas com
ganhos de escala e qualidade ambiental no seu conjunto, constituindo-se assim uma área
disponível para uma ocupação industrial ordenada e mais sustentável.
Salienta-se que não está prevista a circulação de máquinas ou de depósitos de materiais, em
espaços exteriores à área de intervenção, pelo que os atuais usos do solo na envolvente da
área de intervenção poderão continuar a exercer-se sem qualquer interferência significativa
das atividades de construção, podendo no entanto considerar-se a possibilidade de, na
envolvente se verificar uma degradação da qualidade do ar, devido à emissão de poeiras e
deterioração da qualidade do solo e águas.
Neste contexto, a afetação dos usos do solo prende-se no essencial com a interferência que
determinadas atividades relacionadas com a obra, como a movimentação de terras e o
transporte para o fornecimento de materiais, possam exercer na área em estudo, pelo que
se considera este impacte como negativo, direto e temporário, pouco significativo e de
reduzida magnitude, valor do recurso afetado reduzido, não confinado mas localizado e
minimizável.

5.4.4.2 Fase de exploração
Durante a fase de exploração não são expectáveis impactes negativos diretos acrescidos no
uso e na ocupação do solo. No entanto, a concretização física das instalações das futuras
unidades industriais poderá condicionar a ocupação do solo na sua envolvente direta e, em
particular, na entrada da Zona Industrial.

5.4.4.3 Fase de desativação
Como referido no ponto 5.3.1, não se prevê a desativação, no entanto, caso venha a ocorrer,
prevê-se a ocorrência de impactes positivos associados à libertação dos terrenos para outros
fins.
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5.4.5 Ecologia
5.4.5.1 Flora e Habitats
5.4.5.1.1 Fase de construção
Durante a fase de construção prevê-se que os impactes sobre a flora e habitats sejam
divididos em dois grandes grupos, destruição e degradação, tendo sido identificados os
seguintes impactes:
•

Destruição de vegetação;

•

Destruição de espécimenes de flora;

•

Degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras,
deterioração da qualidade do solo, ar e águas;

•

Favorecimento de espécies invasoras.

Destruição de vegetação
As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para área
destinada ao alargamento da zona industrial, irão conduzir à destruição da vegetação
presente. Prevê-se a perda de áreas de matos em regeneração e uma pequena linha de água
com esparsa vegetação ripícola. Do alargamento da zona industrial prevê-se que resulte a
destruição de 13,23ha de matos em regeneração e 0,45ha de linha de água (Tabela 5.1).
Tabela 5.1 – Áreas de cada uma das unidades de vegetação afetadas pelo alargamento da zona industrial.
Unidade de vegetação

Área (ha)

%

Matos em regeneração

13,23

93,91

Linha de água

0,45

3,20

Áreas artificializadas

0,41

2,89

Total

14,09

100

O impacte de destruição de vegetação caracteriza-se como sendo negativo, direto, certo e
de curto prazo. A magnitude do impacte é média, considerando que serão afetados 13,69ha
de áreas com vegetação. Considera-se, contudo, que as unidades de vegetação a afetar são
de baixo valor ecológico. Este é um impacte definitivo, de âmbito local e, pelas características
acima descritas, pouco significativo.
Destruição de espécimenes de flora
As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para
alargamento da zona industrial, irão conduzir também à destruição de espécimenes de flora.
A maioria dos espécimenes cuja destruição está prevista pertencem ao estrato herbáceo e
arbustivo e correspondem a espécies de baixo valor ecológico. Destaca-se, contudo, a
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destruição um núcleo de cerca de 20 indivíduos de campainhas-amarelas (Narcissus
bulbocodium) por se tratar de uma espécie RELAPE e como tal de elevado valor ecológico.
É ainda de referir que ao nível do estrato arbóreo se prevê a destruição de alguns indivíduos
de salgueiros (Salix sp.) e carvalhos-cerquinhos (Quercus faginea), assim como indivíduos das
espécies invasoras austrália (Acacia melanoxylon) e mimosa (Acacia dealbata).
O impacte de destruição de espécimenes de flora caracteriza-se como sendo negativo,
direto, certo e de curto prazo. A magnitude do impacte é média, considerando que serão
afetados 13,6ha de áreas com vegetação. Considera-se que as espécies a ser afetadas são,
na maioria, de baixo valor ecológico, contudo no caso do núcleo de campainhas-amarelas
afetado trata-se de recetores de impacte de elevado valor ecológico. Este é um impacte
definitivo, de âmbito local e, pelas características acima descritas, pouco significativo. Mesmo
no caso das campainhas-amarelas este considera-se um impacte pouco significativo pois a
espécie é regionalmente comum.

Degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da
qualidade do solo, ar e águas
As ações de terraplanagem, escavações, movimentações de máquinas e outros veículos,
associadas às intervenções para alargamento da área industrial e requalificação da rede
viária, irão ser responsáveis pela suspensão de poeiras, produção de gases de combustão e
de outras substâncias poluentes. As ações acima referidas poderão ainda contribuir para a
deterioração da qualidade do solo e das águas, através do derramamento acidental de
substâncias potencialmente poluentes ou tóxicas.
A suspensão de poeiras levará consequentemente à acumulação das mesmas na superfície
das folhas das plantas presentes na envolvente da obra. Esta acumulação afeta as taxas de
fotossíntese, respiração e transpiração das plantas e favorece a entrada nas células das folhas
de gases fitotóxicos, que poderão conduzir a doenças ou morte das plantas (Farmer, 1993).
O aumento da presença de gases de combustão e outros poluentes no ar, poderá provocar
nas plantas presentes na envolvente da obra necrose e alterações de coloração das folhas,
diminuição das taxas de crescimento e queda prematura da folha (Sikora, 2004).
O aumento da presença de poluentes e deterioração da qualidade do solo, poderá resultar
em efeitos indiretos nas plantas presentes na envolvente do projeto, nomeadamente
alterações no pH, alteração e/ou diminuição da comunidade de microrganismos, maior risco
de erosão, diminuição das taxas de crescimento e menor fertilidade (Mishra et al., 2016).
Também a deterioração da qualidade das águas poderá resultar em efeitos indiretos nas
plantas presentes na envolvente do projeto, nomeadamente excesso de crescimento de
algumas espécies (nitrófilas), alterações de pH e/ou morte de algumas espécies (Owa, 2014).
O impacte de degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras,
deterioração da qualidade do solo, ar e águas caracteriza-se como sendo negativo, indireto,

19.026 – Volume I - Relatório Síntese

200

provável, no caso da suspensão de poeiras e deterioração da qualidade do ar, improvável,
no caso deterioração da qualidade do solo e água (uma vez que apenas poderá acontecer
em caso de acidente), e de médio prazo. A magnitude do impacte é média, considerando
que a área de obra engloba 14,09ha. Considera-se que a vegetação que se encontra
adjacente à zona de obra é de baixo valor ecológico (eucaliptal e pinhal) e se encontra já
perturbada pela proximidade da zona industrial consolidada e rede viária de intensa
utilização. Este é um impacte temporário, de âmbito local e, pelas características acima
descritas, pouco significativo.
Favorecimento de espécies invasoras
O aumento do número de veículos e movimentação de terras na zona de alargamento da
zona industrial e requalificação da rede viária, poderão funcionar como facilitadores da
dispersão de espécies exóticas de caráter invasor (ICNB, 2008). A confirmação da presença
de espécies de flora exóticas de caráter invasor na área de estudo e envolvente potencia a
ocorrência deste impacte.
O impacte de favorecimento de espécies invasoras caracteriza-se como sendo negativo,
indireto, incerto e de médio a longo prazo. A magnitude do impacte é média, pois a área de
obra engloba 14,09ha. Considera-se que as unidades de vegetação (eucaliptal e pinhal)
potencialmente afetadas por este impacte são de baixo valor ecológico. Este é um impacte
temporário, de âmbito local e, pelas características acima descritas, pouco significativo,
sobretudo tendo em conta que as espécies de caráter exótico invasor já se encontram
presentes na envolvente da área de estudo.
5.4.5.1.2 Fase de exploração
Durante a fase de exploração do projeto prevêem-se poucos impactes sobre a flora e
habitats, tendo sido identificados apenas os seguintes impactes:
•

Degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração
da qualidade do solo, ar e águas;

•

Favorecimento de espécies invasoras.

Degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da
qualidade do solo, ar e águas
As movimentações de veículos na rede viária requalificada e nova rede viária associada ao
alargamento da zona industrial, poderão ser responsáveis pela suspensão de um pequeno
incremento na quantidade de poeiras, produção de gases de combustão e de outras
substâncias poluentes. Importa ainda referir que a implantação de um plano de mobilidade,
nomeadamente a facilitação do uso de meios de locomoção sem motor, poderá contribuir
para diminuir o número de veículos motorizados ligeiros na área de estudo.
As movimentações referidas, mas também o funcionamento das novas unidades industriais
que se instalarão nos novos lotes da zona industrial poderão ainda contribuir para a
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deterioração da qualidade do solo e das águas, através do derramamento acidental de
substâncias potencialmente poluentes ou tóxicas. Este é um impacte que foi identificado
também na fase de construção e cujos efeitos esperados são semelhantes aos descritos para
essa fase.
O impacte de degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras,
deterioração da qualidade do solo, ar e águas caracteriza-se como sendo negativo, indireto,
provável, no caso da suspensão de poeiras e deterioração da qualidade do ar, improvável,
no caso deterioração da qualidade do solo e água (uma vez que apenas poderá acontecer
em caso de acidente), e de médio a longo prazo. A magnitude do impacte é média e grande
parte das áreas contíguas ao projeto são já áreas artificializadas, sendo por isso áreas de
baixo valor ecológico. Este é um impacte permanente, nesta fase, de âmbito local e, pelas
características acima descritas, sem significado.
Favorecimento de espécies invasoras
Tal como identificado na fase de construção, o aumento do número de veículos na rede viária
requalificada e nova rede viária associada ao alargamento da zona industrial, poderá
funcionar como facilitador da dispersão de espécies de caráter invasor (ICNB, 2008). A
confirmação da presença de espécies de flora exóticas de caráter invasor na área de estudo
e envolvente potencia a ocorrência deste impacte.
O impacte de favorecimento de espécies invasoras caracteriza-se como sendo negativo,
indireto, incerto e de médio a longo prazo. A magnitude do impacte é média e as unidades
de vegetação potencialmente afetadas são de baixo valor ecológico. Este é um impacte
definitivo, nesta fase, de âmbito local e, pelas características acima descritas, pouco
significativo.
5.4.5.1.3 Fase de desativação
Na fase de desativação, prevêem-se dois impactes sobre a flora e habitats:
•

Promoção da recuperação da vegetação natural;

•

Favorecimento de espécies invasoras.

Promoção da recuperação da vegetação natural
A promoção da recuperação da vegetação é um impacte positivo consequência do
desmantelamento de todo o equipamento e instalações e recuperação das áreas afetadas
ocupadas anteriormente. Este é um impacte que propicia a instalação nas áreas recuperadas
de vegetação e espécies que se encontram presentes em áreas contíguas, embora tal seja
um processo naturalmente lento.
O impacte de promoção da recuperação da vegetação natural caracteriza-se como sendo
positivo, direto, certo e de longo prazo. A magnitude do impacte é média e, a maioria, das
unidades de vegetação e espécies afetadas de baixo valor ecológico. Este é um impacte
definitivo, de âmbito local e, pelas características acima descritas, pouco significativo.
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Favorecimento de espécies invasoras
Também na fase de desativação se considera o impacte de favorecimento de espécies
invasoras uma vez que o desmantelamento das instalações deixará solo colonizável
disponível e mesmo com um processo de recuperação das áreas afetadas a vegetação
contígua poderá ser mais lenta na ocupação dessas áreas, sendo ultrapassada por espécies
oportunistas e menos exigentes ecologicamente, como é o caso das espécies invasoras.
O impacte de favorecimento de espécies invasoras caracteriza-se, nesta fase, como sendo
negativo, indireto, incerto e de médio a longo prazo. A magnitude do impacte é média e as
unidades de vegetação potencialmente afetadas de baixo valor ecológico. Este é um impacte
definitivo, de âmbito local e, pelas características acima descritas, pouco significativo.

5.4.5.2 Fauna
5.4.5.2.1 Fase de construção
Durante a fase de construção prevê-se que os impactes sobre a fauna sejam divididos em
três grandes grupos: destruição, perturbação e mortalidade, tendo sido identificados os
seguintes impactes:
•

Destruição de biótopos para a fauna;

•

Perturbação e afastamento de espécies de fauna;

•

Aumento do risco de mortalidade por atropelamento;

•

Degradação dos biótopos na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração
da qualidade do solo, ar e águas.

Destruição de biótopos para a fauna
As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para o
alargamento da zona industrial, irão conduzir à destruição de biótopos para a fauna. Prevêse a perda de matos em regeneração e uma pequena linha de água de caráter temporário.
O impacte de destruição de biótopos para a fauna caracteriza-se como sendo negativo,
direto, certo e de curto prazo. A magnitude do impacte é média, contudo as espécies
potencialmente afetadas são de baixo valor ecológico. Este é um impacte definitivo, de
âmbito local e, pelas características acima descritas, pouco significativo.
Perturbação e afastamento de espécies de fauna
São várias as ações na fase de construção que poderão conduzir à perturbação e afastamento
de espécies de fauna da área do projeto e sua envolvente, nomeadamente as escavações,
terraplenagens e movimentação de veículos pesados.
As ações referidas resultaram na produção de ruído na área do projeto, mas também na
envolvente, em áreas naturais não intervencionadas. O ruído poderá então resultar na
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perturbação e mesmo no afastamento (efeito de exclusão), sobretudo de espécies que
utilizam as zonas naturais limítrofes (ICNB, 2008). Contudo, na envolvente da área de estudo
está já presente um elevado nível de ruído resultante da zona industrial consolidada e rede
viária muito movimentada. O impacte visual e a suspensão de poeiras são fatores que
poderão também contribuir para a perturbação da fauna, embora com menos peso que o
ruído.
O impacte de perturbação e afastamento de espécies de fauna caracteriza-se como sendo
negativo, indireto, provável e de curto prazo. A magnitude do impacte é média, tendo em
conta a área da obra. Considera-se que as espécies potencialmente afetadas por este impacte
são de baixo valor ecológico, e já se encontram adaptadas a elevados níveis de ruído. Este é
um impacte temporário, de âmbito local e, pelas características acima descritas, sem
significado.
Aumento do risco de mortalidade por atropelamento
A movimentação de máquinas e veículos na zona de alargamento da zona industrial e rede
viária a requalificar, resultarão no aumento do risco de mortalidade por atropelamento. Este
é um impacte que se prevê afetará sobretudo os grupos faunísticos com menor mobilidade,
como é o caso dos anfíbios, répteis e micromamíferos (ICNB, 2008).
O impacte de aumento do risco de mortalidade por atropelamento caracteriza-se como
sendo negativo, direto, provável e de curto prazo. A magnitude do impacte é média, tendo
em conta a dimensão da área de obra, contudo, as espécies potencialmente afetadas são de
baixo valor ecológico, pois as espécies mais afetadas por este tipo de impacte são sobretudo
anfíbios, répteis e micromamíferos e para a área de estudo não estão elencadas espécies
ameaçadas deste grupos faunísticos. Este é um impacte temporário, de âmbito local e, pelas
características acima descritas, pouco significativo.
Degradação dos biótopos na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da
qualidade do ar, solo e águas
As movimentações de veículos na zona de alargamento da zona industrial e rede viária a
requalificar, poderão ser responsáveis pela suspensão de poeiras, produção de gases de
combustão e de outras substâncias poluentes.
A degradação dos biótopos na envolvente da área do projeto poderá levar à criação de
nichos ecológicos para espécies atualmente ausentes ou menos abundantes nesses biótopos
e ao aumento da predação devido ao efeito de orla, nomeadamente pela diminuição da
densidade de vegetação nos biótopos da envolvente (ICNB, 2008).
A possibilidade da deterioração da qualidade do solo e das águas, nomeadamente da linha
de água que passa dentro do perímetro da área de alargamento da zona industrial, através
do derramamento acidental de substâncias potencialmente poluentes ou tóxicas, poderá
resultar, direta ou indiretamente, num aumento da mortalidade, sobretudo de anfíbios.
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O impacte de degradação dos biótopos na envolvente devido à emissão de poeiras,
deterioração da qualidade do ar, solo e águas caracteriza-se como sendo negativo, indireto,
provável e de médio prazo. A magnitude do impacte é média, considerando a dimensão da
zona de obra, contudo, as espécies potencialmente afetadas são de baixo valor ecológico.
Este é um impacte temporário, de âmbito local e, pelas características acima descritas, pouco
significativo.
5.4.5.2.2 Fase de exploração
Durante a fase de exploração prevê-se que os impactes sobre a fauna sejam divididos em
dois grandes grupos, perturbação e mortalidade, tendo sido identificados os seguintes
impactes:
•

Perturbação e afastamento de espécies de fauna;

•

Aumento do risco de mortalidade por atropelamento;

•

Degradação dos biótopos na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração
da qualidade do solo, ar e águas.

Perturbação e afastamento de espécies de fauna
A principal ação que poderá resultar na perturbação e afastamento das espécies de fauna é
o funcionamento da zona de alargamento da zona industrial e a utilização da rede viária. O
funcionamento das indústrias instaladas nos novos lotes industriais, poderá também levar ao
aumento dos níveis do ruído, contudo a presença da área industrial já consolidada e rede
viária associada, provoca já níveis de ruído mais elevados que em áreas naturais. A
perturbação e mesmo o afastamento (efeito de exclusão) espera-se que afete as espécies
que utilizam as zonas naturais limítrofes ao Projeto (ICNB, 2008).
O impacte de perturbação e afastamento de espécies de fauna na fase de exploração
caracteriza-se como sendo negativo, indireto, provável e de médio a longo prazo. A
magnitude do impacte é média e as espécies potencialmente afetadas são de baixo valor
ecológico. Este é um impacte definitivo, nesta fase, de âmbito local e, pelas características
acima descritas, sem significado.
Aumento do risco de mortalidade por atropelamento
A movimentação de veículos na zona industrial alargada e rede viária requalificada, resultará
no aumento do risco de mortalidade por atropelamento. Este é um impacte que se prevê
afetará sobretudo os grupos faunísticos com menor mobilidade, como é o caso dos anfíbios,
répteis e micromamíferos (ICNB, 2008).
O impacte de aumento do risco de mortalidade por atropelamento caracteriza-se como
sendo negativo, direto, provável e de curto prazo. A magnitude do impacte é média e as
espécies potencialmente afetadas são de baixo valor ecológico. Este é um impacte definitivo,
nesta fase, de âmbito local e, pelas características acima descritas, pouco significativo.
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Degradação dos biótopos na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da
qualidade do solo, ar e águas
As movimentações de veículos na zona industrial alargada e rede viária requalificada,
poderão ser responsáveis pela suspensão de uma pequena quantidade de poeiras, produção
de gases de combustão e de outras substâncias poluentes O funcionamento das indústrias
instaladas nos novos lotes industriais conduzirá também à emissão de poluentes e emissão
de resíduos.
A degradação dos biótopos na envolvente da área do projeto poderá levar à criação de
nichos ecológico para espécies atualmente ausentes ou menos abundantes nesses biótopos
e ao aumento da predação devido ao efeito de orla, nomeadamente pela diminuição da
densidade de vegetação nos biótopos da envolvente (ICNB, 2008).
O impacte de degradação dos biótopos na envolvente devido à emissão de poeiras,
deterioração da qualidade do ar, solo e águas caracteriza-se como sendo negativo, indireto,
provável e de médio a longo prazo. A magnitude do impacte é média e as espécies
potencialmente afetadas são de baixo valor ecológico. Este é um impacte definitivo, de
âmbito local e, pelas características acima descritas, sem significado.
Embora o projeto preveja a presença de novas áreas de ocupação, nomeadamente pelo
alargamento da zona industrial, não se considera que estas resultem em efeito barreira ou
fragmentação do habitat pois as áreas a ocupar já se encontram contíguas a áreas
artificializadas.
5.4.5.2.3 Fase de desativação
Na fase de desativação prevê-se apenas um impacte sobre a fauna, a promoção da
recuperação de biótopos para a fauna.
Promoção da recuperação de biótopos
A promoção da recuperação de biótopos para a fauna é um impacte positivo consequência
do desmantelamento de todo o equipamento e instalações e recuperação das áreas afetadas
ocupadas anteriormente. Este é um impacte que propicia a instalação nas áreas recuperadas
de vegetação e espécies de fauna que se encontram presentes em áreas contíguas, embora
tal seja um processo naturalmente lento.
O impacte de promoção da recuperação de biótopos para a fauna caracteriza-se como sendo
positivo, direto, certo e de longo prazo. A magnitude do impacte é média e as espécies
potencialmente afetadas são de baixo valor ecológico, pois as espécies tipicamente pioneiras
não se encontram ameaçadas. Este é um impacte definitivo, de âmbito local e, pelas
características acima descritas, pouco significativo.
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5.4.5.2.4 Síntese dos Impactes
A maioria dos impactes identificados resultantes do projeto sobre os sistemas ecológicos
são negativos e pouco significativos a sem significado. Não tendo sido identificados impactes
significativos.
De entre os impactes sobre a flora e habitats contam-se sete impactes classificados como
pouco significativos. Na fase de construção, todos os impactes identificados são negativos e
pouco significativos. Na fase de exploração, os impactes são também todos negativos, sendo
um deles pouco significativo e outro sem significado. Por fim, fase de desativação, ambos os
impactes identificados são pouco significativos, sendo um deles positivo, a promoção da
recuperação da vegetação, e outro negativo, o favorecimento de espécies invasoras.
No caso da fauna, foram identificados cinco impactes pouco significativos e três sem
significado. Na fase de construção, três dos impactes identificados são pouco significativos
e um não tem significado. Na fase de exploração, dois dos impactes identificados são sem
significado e o outro é pouco significativo. Por fim, fase de desativação, foi identificado um
impacte positivo pouco significativo.
Em resumo, pela análise de impactes efetuada considera-se que os impactes decorrentes do
projeto para os sistemas ecológico são, no geral pouco relevantes, tanto a para a flora e
habitats como para a fauna.

5.4.6 Ordenamento do Território
Os potenciais impactes sobre o ordenamento do território prendem-se, normalmente, com
a ocupação de áreas ou espaços de uso condicionado por se encontrarem integrados em
planos específicos e/ou serem destinados a outras finalidades. Estes impactes iniciam-se na
fase de construção, mas prolongam-se para a fase de exploração, onde adquirem um caráter
permanente.
A avaliação de impactes, no domínio do ordenamento do território, baseia-se, assim, na
verificação da conformidade do projeto com as orientações e disposições regulamentares
constantes dos instrumentos de gestão territorial em vigor, com incidência na área de
estudo.
Desses IGT, o PDM do Concelho da Marinha Grande, pela sua natureza e escala, assume
especial relevância.
No capítulo da caracterização da situação de referência, subcapítulo 4.7, foram identificadas
as classes de espaço existentes na área de estudo e foi efetuado o enquadramento do projeto
à luz das disposições constantes do Regulamento do PDM da Marinha Grande para essas
mesmas classes, com o objetivo de averiguar da existência de situações de
conflito/incompatibilidade.
Detalha-se de seguida essa análise.
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Tabela 5.2 – Análise de conformidade do projeto com o PDM da Marinha Grande
Classes de espaço do PDM

Fase de Projeto

Avaliação de compatibilidade

Áreas urbanas e urbanizáveis

Aplica-se o previsto no Artigo 7º -

- Área Industrial

Ocupação industrial, do Regulamento
do PDM.
Verifica-se que o projeto é compatível,
cumprindo

os

urbanísticos,

concretamente

indicadores
a

percentagem de ocupação.
Áreas urbanas e urbanizáveis
- Área de proteção especial

Fases 1 e 2

Aplica-se o previsto no Artigo 8º Áreas

de

proteção

especial,

Regulamento do PDM.

do

A área de

proteção corresponde á linha de água
que atravessa a área de estudo.
Verifica-se que o projeto é compatível,
cumprindo

as

disposições

dele

constantes, uma vez que a linha de
água será objeto de uma ação de
melhoria/requalificação.
Áreas não urbanizáveis

Fases 1, 2 e 3

Aplica-se o previsto no Artigo 17º -

- Espaço canal – Rede nacional

Espaços – canais e outros espaços não

proposta

urbanizáveis, do Regulamento do
PDM, bem como no artigo 20º Servidões rodoviárias.
Verifica-se que o projeto é compatível,
sendo respeitadas as condicionantes
aplicáveis.

Áreas não urbanizáveis
- Espaços agro-florestais

Fase 3

Aplica-se o previsto no Artigo 14º Espaços

agro-florestais,

Regulamento

do

PDM,

do
o

qual

estabelece que esses espaços só
podem ter utilização agrícola, florestal
ou de pastorícia e avícola e, como
atividade complementar, a caça.
Através

da

revisão

do

PDM

(atualmente na 2ª fase), e da alteração
da qualificação destes espaços haverá
oportunidade

de

compatibilização

com o projeto, viabilizando assim a
concretização desta fase.
Áreas não urbanizáveis

Aplica-se o previsto no Artigo 15º -

- Espaço florestal de produção

Espaços florestais, do Regulamento do

- Espaço florestal de proteção

PDM, o qual estabelece que esses
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Classes de espaço do PDM

Fase de Projeto

Avaliação de compatibilidade
predominantemente ao fomento e
exploração

florestal.

Aplica-se

igualmente o previsto no artigo 10ºDisposições gerais, relativas às áreas
não urbanizáveis. A implantação de
novas

unidades

espaços

está

industriais

nestes

condicionada

a

aprovação e ao cumprimento de um
conjunto de condicionantes.

5.4.7 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública
A avaliação de impactes, no domínio das condicionantes, servidões e restrições de
utilidade pública com incidência na área de estudo, baseia-se na verificação da
conformidade do projeto com as disposições constantes dos respetivos regimes
jurídicos. Tal como no caso do descritor de Ordenamento, estes impactes iniciam-se na
fase de construção, mas prolongam-se para a fase de exploração, adquirindo um caráter
permanente.
Nesta perspetiva, sistematiza-se na tabela seguinte a análise efetuada.

Tabela 5.3 – Análise de conformidade do projeto com as servidões e restrições de utilidade pública
Condicionante
Domínio Público Hídrico

Fase de Projeto
Fase 3

Avaliação de compatibilidade
Não há intervenções do projeto na faixa
de 10m que define a margem, incluída
no DPH, no caso da linha de água em
causa, à exceção de ações de melhoria
e requalificação dessa mesma linha de
água.
As

autorizações

de

utilização

do

domínio hídrico, no caso de projetos
sujeitos a procedimento de Avaliação
de Impacte Ambiental, são obtidas no
âmbito deste procedimento, através de
pronúncia

favorável

da

entidade

responsável.
Reserva

Ecológica

Nacional

Fase 3

A REN presente na área de estudo
corresponde a um troço de uma linha
de

água,

que

será

mantido

e

requalificado.
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Condicionante

Fase de Projeto

Avaliação de compatibilidade
Deste

modo

incompatibilidade,

não

existe

nomeadamente

tendo em conta o estabelecido no
artigo 26º do Decreto-lei n.º 124/2019,
de 28 de agosto.
Rede rodoviária

Fases 1, 2 e 3

O projeto respeitas as áreas de servidão
associadas à rede viária existente, não
existindo sobre as mesmas qualquer
intervenção.

Rede ferroviária

Fases 1, 2 e 3

A ZIMG é limitada a poente pela Linha
do Oeste, a qual integra o Domínio
Público Ferroviário, contudo, não existe
qualquer interferência com a expansão
objeto do presente estudo. Deste
modo, não existe incompatibilidade
com esta condicionante.

Redes de Transporte e

Fases 1 e 2

Distribuição de energia

Caso se verifique a necessidade de
alterar alguma infraestrutura elétrica
existente, por abertura de novas vias de
circulação

ou

construção

e/ou

ampliação de edificações, deverá ser
solicitada a intervenção nas mesmas à
EDP, cujo enquadramento está patente
no Decreto-lei n.º 43335, de 19 de
novembro de 1960.
Redes de Transporte de

Fases 1, 2 e 3

Gás

A rede de transporte de gás está
instalada na berma da rede viária
existente. As intervenções do projeto
não interferem com a faixa de servidão
desta infraestrutura.

Redes de Abastecimento
de Água e Drenagem

Fases 1 e 2

Em fase de execução será garantida a
compatibilização com a totalidade de
infraestruturas de abastecimento de
água e drenagem de águas residuais,
uma vez que o projeto previu já a
ligação da rede proposta à rede
existente.
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5.4.8 Socioeconomia
Neste descritor analisam-se os principais impactes socioeconómicos associados à fase de
construção e exploração do projeto em análise, nomeadamente ao nível do mercado de
trabalho, da dinâmica populacional e da economia local e regional.
De um modo geral, os impactes socioeconómicos associados a um determinado
empreendimento traduzem potencialidades de dinamização económica, infraestrutural e
social, como consequência da criação direta e indireta de emprego e do impulso dado a
atividades económicas capazes de gerar riqueza e, por consequência, elevar o nível de vida
das populações.
Os impactes negativos suscetíveis de ocorrerem durante a fase de construção sobre as zonas
de ocupação urbana prendem-se com eventuais perturbações nas acessibilidades e emissão
de poeiras e ruído, assim como efeitos socioeconómicos positivos, reais ou percebidos, na
zona envolvente, a nível de qualidade de vida e atividades económicas.
Neste contexto, analisam-se os impactes previstos para as fases de construção e de
exploração, tendo por base os indicadores socioeconómicos de referência apresentados no
Capítulo 4.9 deste estudo.

5.4.8.1 Fase de construção
No que concerne os impactes na socioeconomia, verifica-se que a região onde o projeto se
insere é fortemente influenciada pela industrialização do concelho, mas igualmente
constituída por espaços florestais, rurais e áreas urbanas.
Durante a fase de construção serão expectáveis impactes positivos locais ao nível da
potencial geração de emprego na obra e decorrentes da presença de trabalhadores,
introduzindo potencialmente alguma dinâmica económica nos serviços disponibilizados nas
povoações mais próximas, sobretudo no ramo da restauração e alojamento. Estes impactes,
embora positivos, apresentam um caráter temporário e uma incidência muito local e,
consequentemente, serão considerados como de magnitude reduzida e não significativos.
Como já foi mencionado, as atividades de construção poderão causar algumas perturbações
e/ou afetação temporárias da qualidade de vida das zonas habitadas ou habitações dispersas
que se localizem nas proximidades da área de intervenção, no que se refere à abertura de
acessos temporários e à circulação de maquinaria e veículos, introduzindo uma afetação
temporária na qualidade de vida dos habitantes locais, durante a instalação e operação de
estaleiros/ parque de materiais e durante as atividades e construção propriamente ditas,
nomeadamente em matéria de poluição sonora e da degradação pontual da qualidade do
ar.
Resume-se assim que serão impactes positivos, diretos e indiretos, prováveis, de moderada
magnitude e temporários e reversíveis, não confinados.
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5.4.8.2 Fase de exploração
Os impactes suscetíveis de acontecerem durante a fase de construção dos novos espaços
industriais serão semelhantes aos já referidos na fase de construção.
O concelho da Marinha Grande, conforme se analisou no capítulo 4.9, apresenta um valor
negativo no saldo natural, contudo o saldo migratório é positivo, demonstrando que este
concelho apresenta alguma capacidade de retenção de população natural, embora o saldo
migratório tenha apresentado um decréscimo acentuado entre 2011 e 2017. Com a
implementação do presente projeto, e com a consequente criação de emprego, os índices,
que já se afiguram positivos podem melhor.
Pode igualmente contribuir para a fixação da população residente, que na área de estudo é
constituída maioritariamente por indivíduos na faixa etária dos 25 aos 64 anos,
enquadrando-se na faixa etária da classe que precisa de ocupação profissional.
Entre 2001 e 2011, diminuíram as crianças e jovens, e aumentaram os idosos, sendo assim
uma população maioritariamente envelhecida, esperando-se que, com a criação de melhores
condições de empregabilidade e estabilidade profissional, possa ocorrer uma inversão destes
índices.
Este projeto foi pensado e planeado, para fomentar a capacidade de oferta, de locais
devidamente organizados e infraestruturados, para captar investimento e fixação de novas
indústrias, no concelho da Marinha Grande pelo que se considera que o impacte do projeto,
na sua fase de exploração será positivo, direto e indireto, provável, temporário, magnitude
elevada, não confinado, não minimizável.

5.4.8.3 Fase de desativação
Como referido no ponto 5.3.1, não se prevê a desativação do projeto, no entanto, caso venha
a ocorrer, ocorrerão impactes negativos para a socioeconomia, relacionados com a redução
de emprego e suas diretas consequências, devido à remoção das infraestruturas do projetos.
Todavia, nesta fase, haverá ainda a referir a ocorrência de impactes positivos, embora
temporários, relacionados com a necessidade de mão-de-obra para a realização dos
trabalhos de desativação do projeto.

5.4.9 Saúde Humana
O objetivo do presente estudo, no que se refere à Saúde Humana é de avaliar os impactes
na população localizada na envolvente da área de estudo, com a implementação do projeto.
Neste âmbito, consideraram-se, como fatores que possam, direta ou indiretamente afetar as
populações, a qualidade do ar, o ruído, a gestão de resíduos, o abastecimento e saneamento.
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Seguidamente analisam-se os impactes do projeto em estudo na saúde das populações
relacionados com cada uma das fontes de impacte acima referidas, tendo por base as
análises e respetivas caracterizações efetuadas.

5.4.9.1 Fase de construção
Na fase de construção os impactes na saúde humana relacionam-se maioritariamente com a
emissão de poeiras e poluentes atmosféricos, provenientes da movimentação de
equipamentos e movimentação de terras. A emissão de ruído, que acompanha a execução
das atividades de construção, pode igualmente influenciar a população envolvente e causar
desconforto.
No que respeita à qualidade do ar e à eventual perturbação da saúde humana, não se
considera que as emissões sejam significativas e capazes de afetar com significado a
qualidade do ar, contudo serão definidas medidas para a fase de construção no que respeita
aos equipamentos de trabalho a utilizar. Os equipamentos deverão obedecer às normas em
vigor. Serão definidas ainda medidas para evitar o empoeiramento, com a aspersão do solo.
Da mesma forma os equipamentos e atividades mais ruidosas, podem originar incómodos
nas populações. Na área de estudo os recetores sensíveis, à exceção do Pólo de Formação
estão a mais de 100m do local onde serão realizados os trabalhos. Porém serão igualmente
definidas medidas a explanar no descritor do ambiente sonoro.
Uma adequada gestão de resíduos e das redes de infraestruturas, deve ser acautelada
durante a fase de construção, pelo que no capítulo 7, se definem medidas de minimização.
Pelo exposto, são esperados impactes negativos, diretos, pouco prováveis, reversíveis, de
magnitude reduzida, local e minimizável.

5.4.9.2 Fase de exploração
Os impactes suscetíveis de acontecerem durante a fase de construção dos novos espaços
industriais serão semelhantes aos já referidos na fase de construção.
Na fase de exploração, as eventuais interferências, do projeto de ampliação da zona industrial
da Marinha Grande, na saúde humana, irão depender das características e tipologia das
unidades industriais que se venham a instalar, não sendo possível à data aferir quais os
impactes. Contudo realça-se que o facto de se tratar de um espaço que será dedicado e
devidamente estruturado para o efeito, se considera que permitirá um adequado
desempenho das unidades industriais que se venham a fixar neste espaço.
Salienta-se que estas empresas estarão sujeitas aos devidos processos de licenciamento, em
que estas matérias serão necessariamente acauteladas pelas entidades responsáveis pelos
respetivos licenciamentos.
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Neste contexto, não são esperados impactes negativos significativos na saúde humana
durante a fase de exploração.

5.4.9.3 Fase de desativação
Como referido no ponto 5.3.1, não se prevê a desativação, no entanto, caso venha a ocorrer,
prevê-se a ocorrência de impacte positivo para a saúde humana, com a remoção das
infraestruturas e a renaturalização do espaço.

5.4.10 5 Ambiente Sonoro
5.4.10.1

Aspetos gerais

Num projeto de uma operação de loteamento, os eventuais impactes no ambiente sonoro
ocorrem na fase de construção, especialmente em situações de movimentação e utilização
de equipamentos de trabalho, como tal na fase de construção, poderão ocorrer situações de
incomodidade, habitualmente junto de residentes localizados na proximidade das frentes de
obra, que assumem, contudo, pouca expressão, devido à curta duração desta fase e à
distância dos mesmo.

5.4.10.2

Fase de construção

Para a avaliação do impacte sonoro na fase de construção, considerou-se que as operações
suscetíveis de originar um aumento nos níveis de ruído nas áreas envolventes aos locais em
obra estão relacionadas com a execução de fundações e escavações para as redes de
infraestruturas, terraplenagens e com a utilização de maquinaria diversa. Assim, os impactes
no ambiente sonoro dependem da distância das fontes de ruído aos recetores sensíveis.
Para o efeito, e atendendo à definição de recetor sensível do Regulamento Geral do Ruído
(alínea q) do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro), consideraram-se como
recetores sensíveis as habitações localizadas no Ponto 2 e Ponto 3 e os centros de formação
no Ponto 1.
Tabela 5.4 – Distância dos recetores sensíveis à área de estudo
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Distância à área de estudo

Ponto 1

475m

Ponto 2

530m

Ponto 3

850m

214

Conclui-se que, dos recetores existentes, as situações de maior proximidade correspondem
ao centro de formação e Instituto Politécnico de Leiria.
Relativamente ao ruído gerado pelas obras, estima-se que os níveis sonoros se poderão
situar entre 80 dB(A) a 100 dB(A), prevendo-se que as operações mais ruidosas na construção
sejam as relativas à transferência de betão e terraplenagem, apresentando-se na tabela
seguinte uma estimativa dos níveis sonoros emitidos pelos equipamentos de construção civil
tipicamente utilizados nas operações de construção, incluindo o corte de vegetação (limpeza
do terreno). A abertura da faixa de proteção de gestão de combustível é geralmente efetuada
com recurso a motosserras, motorroçadoras e tratores agrícolas adaptados ao setor florestal,
cujo valor de ruído referência também se encontra na tabela abaixo.
Tabela 5.5 – Estimativa dos níveis sonoros de referência emitidos por equipamentos de construção civil
Equipamento

Nível sonoro de referência (dBA)
Média

Min-Máx

Retroescavadora

86,5

79 - 89

Misturadora de betão

< 85

-

Autobomba de betão

< 85

-

Grua

100

97-102

Compressor

< 85

-

Bate estacas (martelo diesel e
martelo de impacto)

98

82 - 105

Martelo pneumático

106

94 - 111

Serra elétrica

88,5

78 - 95

Vibrador

94,5

87 - 98

Motosserra

108

112

Motorroçadora

-

115

Trator agrícola

80

-

Verifica-se, assim, que os níveis sonoros dos equipamentos a utilizar em fase de obra são
bastante superiores aos do ambiente sonoro característico da zona em estudo, que se situam
entre os 56 dBA e 62 dBA no período de referência diurno, de acordo com a campanha de
medições realizadas. Todavia, as atividades ruidosas relacionadas com as operações de
construção em referência caracterizam-se pela sua limitação no tempo, pelo que os impactes
são sempre temporários.
Observe-se, contudo, que, para uma distância superior a cerca de 80 a 100 m, não se prevê
que ocorra propagação sonora, atendendo à aproximação, feita em campo livre, do
decaimento de 6 dB com o dobro da distância, para fontes sonoras que irradiam ondas
esféricas, tipicamente o que acontece com as emissões sonoras geradas pelo equipamento
utilizado em obras de construção civil.
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Os impactes na fase de construção são assim considerados negativos, localizados, certos,
temporários, de média magnitude, e de significado moderado, atendendo à emissão de
níveis sonoros superiores ao característico destes locais.
Face à previsível ocorrência de impactes negativos, considera-se necessária a aplicação de
medidas de minimização ao nível do ambiente sonoro para a fase de construção, estando as
mesmas identificadas no capítulo 7.
Relativamente à fase de construção, prevê-se a implementação de um plano de
monitorização de ambiente sonoro, uma vez que existem recetores sensíveis na proximidade,
nomeadamente o centro de formação e o instituto Politécnico de Leiria, que poderão ser
afetados pelos trabalhos ruidosos que decorram em dias úteis no período diurno. O Plano
de Monitorização encontra-se no Capítulo 8

5.4.10.3

Fase de exploração

Procede-se, em seguida, à avaliação de impactes ao nível do ambiente sonoro na fase de
exploração do projeto.
Durante a fase de exploração, com a construção das unidades que se venham a fixar na área
industrial os impactes são semelhantes aos já descritos para a fase de construção.
Não se podendo prever à data quais as tipologias das empresas que se venham a fixar e
considerando que podem ocorrer diversos fatores que determinam a ocorrência de impactes
no ruído, decorrentes do seu funcionamento, sendo distintos consoante as características
das empresas que se venham a fixar.
É de admitir que na fase de exploração, e após a entrada em funcionamento das novas
unidades industriais, que o tráfego rodoviário aumente, atingindo o seu pico, após a
consolidação da fase 3.
Contudo há a considerar um fator favorável que é a criação de um novo acesso direto à área
industrial da Marinha Grande, a partir de Sul (acesso à A8). Este novo sistema de circulação
irá permitir uma distribuição do tráfego, retirando circulação da Estrada do Guilherme, que
atualmente é a única via que permite o acesso à Zona Industrial.
Esta distribuição deverá favorecer o ambiente sonoro na envolvente desta via, sendo assim
gerado um impacte positivo, cuja magnitude e significância não é possível aferir com rigor.
Será definido no Plano de Monitorização a realização de uma campanha, quando a área da
expansão da zona industrial se encontrar devidamente consolidada, para aferir qual o cenário
e resultados de incomodidade e/ou em caso de reclamação.
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5.4.10.4

Fase de desativação

Como referido anteriormente, não se prevê a desativação do projeto em estudo, no entanto,
caso venha a ocorrer, prevê-se a ocorrência de impactes negativos semelhantes aos
identificados para a fase de construção.

5.4.11 Paisagem
5.4.11.1

Enquadramento

Um projeto para uma zona industrial tem como principal objetivo o desenho e planeamento
da infraestruturação de áreas/lotes para posterior instalação de edificações para uso
industrial ou de serviços, as quais, possuem por norma um volume e dimensão vertical com
algum significado. Nesse sentido, o presente capítulo pretende analisar e avaliar, nas
diferentes fases do projeto as alterações que ocorrerão em termos paisagísticos na área de
intervenção do projeto e a repercussão da sua bacia visual.
A avaliação dos impactes visuais associados ao projeto de expansão da Zona Industrial da
Marinha Grande resulta do cruzamento dos dados obtidos na caraterização da situação de
referência, em termos paisagísticos, com os dados relativos às caraterísticas visuais mais
relevantes do projeto em apreciação e com as condições de observação.
As caraterísticas visuais e paisagísticas da área em estudo definida (local de projeto e
envolvente próxima num raio de 3000 m), abordadas no capítulo da situação de referência,
permitiram verificar que a paisagem local apresenta alguma capacidade de absorção visual
no que diz respeito a possíveis alterações, estando ainda assim, dependente da tipologia e
nível da intervenção a efetuar.
No que respeita às caraterísticas visuais alteradas pelo projeto, refira-se como mais
relevantes, a ocupação de um terreno expectante (o qual, segundo o PDM se insere,
parcialmente – cerca 3,9 ha - no perímetro urbano do aglomerado da Marinha Grande e a
restante área em espaço agro-florestal), ocupado atualmente com um coberto vegetal
composto sobretudo, por vegetação rasteira e alguns matos autóctones, reconvertendo-o
num espaço industrial continuando e ampliando um uso que já se verifica a Norte do mesmo,
correspondente, à atual zona industrial da Marinha Grande.
Essa

alteração

induz

impactes

paisagísticos

negativos,

durante

a

fase

de

construção/implementação das infraestruturas industriais, decorrentes dos trabalhos de
desmatação e decapagem dos solos, movimentos de terras para abertura de acessos e
infraestruturação dos edifícios, presença de maquinaria pesada, entre outros trabalhos
associados, bem como, na fase de funcionamento/exploração, devido à introdução de novos
elementos na paisagem resultado da infraestruturação e edificação das unidades industriais
que se instalarem no local.
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Os impactes na paisagem associados ao projeto irão ser apenas avaliados consoante as fases
de construção e de exploração, uma vez que, não se prevê o encerramento e desativação
deste núcleo industrial.

5.4.11.2

Visibilidade para a área de projeto

A metodologia de análise adotada na determinação da extensão da influência do projeto na
paisagem envolvente baseou-se na definição da sua visibilidade potencial. Essa análise visual
teve por base a informação digitalizada a partir dos Modelos Digitais de Elevação do SRTM
abrangidos pela área em estudo.14
A análise realizada não considerou a existência de elementos na paisagem que possam
“camuflar” a área de projeto, ou seja, não foram considerados os aspetos que influenciam a
sua capacidade de absorção visual, designadamente, barreiras visuais de vegetação, edifícios
e outras infraestruturas, orientação/grau de iluminação das encostas, permitindo a aferição
da extensão dos impactes visuais, para além da atual ocupação do território. Assim, quanto
maior, mais irregular e recortada for a área delimitada, maior é o impacte visual da estrutura
analisada, já que existe uma maior variação na direção dos raios visuais e,
consequentemente, a sua presença será mais notória15.
Para além disso, a análise de visibilidade foi efetuada considerando que a totalidade da área
de projeto será completamente infraestruturada com edifícios até 9,5 m de altura (cércea
máxima permitida no PDM da Marinha Grande) e considerando que o observador possui
uma altura média de 1,68 m.
Na perspetiva da análise e avaliação do impacte visual é essencial, para além da
caracterização da bacia visual do projeto, determinar o grau de pormenor e nitidez com que
são visualizadas as componentes que constituem a área de projeto. Nesse sentido, a distância
que separa o observador do local onde é originado o impacte visual é fundamental para essa
avaliação.
Desse modo, consideraram-se ainda três limiares de visibilidade, em função dos quais é
avaliado o significado dos impactes expectáveis:
•

a zona próxima, até 750 m de distância, na qual a área de projeto é nitidamente
visível e com pormenor;

•

a zona média, com intervalo entre 750 m e 1 500 m, onde, apesar de se ver
nitidamente a área de projeto, os seus pormenores se esbatem, impondo-se na
paisagem, pelo conjunto dos elementos que a constituem;

14
15

http://srtm.csi.cgiar.org/
ESCRIBANO et al. 1989;
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•

a zona longínqua, ou cénica, com um limiar de visibilidade superior a 1 500 m, em
que a área de projeto se destaca na paisagem englobada no cenário, isso é, como
massas que se impõem cada vez menos, à medida que o observador se afasta.
Dependendo das condições de visibilidade, condicionadas pelo clima local
(existência de neblinas e nevoeiros), a sua presença será mais ou menos notória.

Essa análise é essencial para avaliar os impactes futuros no que diz respeito à fase de
implementação e exploração do projeto e teve em consideração, conforme referido no Ponto
4.12.2 (Metodologia) o “pior cenário” possível, uma vez que não existe ainda informação
concreta das tipologias das infraestruturas que irão integrar a área de projeto,
nomeadamente, as cotas de implantação, as formas arquitetónicas, alturas e volumetrias.
A partir do cruzamento da frequência de áreas visíveis com o zonamento dos limiares de
visibilidade e a presença de povoações e ou vias de hierarquia superior (onde
potencialmente, se concentra um maior número de recetores sensíveis) é possível analisar e
avaliar os impactes gerados na bacia visual do projeto. Essa avaliação foi efetuada de uma
forma expedita e teve por base a Folha nº296 da Carta Militar de Portugal (escala 1:25 000)16
e fotografias aéreas obtidas através do GoogleEarth, complementada com trabalho de campo
com a finalidade de aferir os principais observadores sensíveis na área de influência do
projeto.
Relativamente às condições de observação e frequência de visibilidades, foi efetuada uma
análise com base no modelo tridimensional do terreno. Tendo sido analisada a visibilidade
para a área de influência do projeto, partindo do princípio de que, se há visibilidade dessas
áreas para o exterior, o inverso também ocorrerá (princípio de intervisibilidade entre dois
pontos).
Salienta-se novamente que essa análise não considera a presença de edifícios e
infraestruturas, bem como as manchas de vegetação arbórea densas existentes na
envolvente imediata da área de ampliação e que ocultam, no que diz respeito aos recetores
sensíveis identificados, a visibilidade a partir do exterior.
Com base nos pressupostos acima apresentados foi realizada a Carta de Visibilidade
Potencial (Figura 1.6) na qual é possível verificar que a área de projeto apresenta uma
reduzida acessibilidade visual devido à situação aplanada do território e ao facto de se
localizar numa zona relativamente mais baixa e circunscrita em termos topográficos,
nomeadamente, em relação às principais vias de comunicação rodoviária que confinam com
a mesma (locais onde potencialmente existirá um maior número de recetores visuais
sensíveis).
Para além da análise digital foi também efetuada uma análise visual in situ, com o objetivo
de identificar os locais com maior acesso visual e com maior número de observadores

16

Carta Militar de Portugal. Folha nº296 (1/25000). Instituto Geográfico do Exército.
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sensíveis potenciais na envolvente, identificando-se, apenas os locais ao longo das estradas
e ruas que confinam com a área do projeto, os quais são descritos em baixo (pontos de
observação PObs1, PObs2, PObs3).
Com base no conceito da intervisibilidade entre pontos, foi efetuada uma análise visual a
partir de do respetivos pontos na envolvente da área de projeto com potencialidade de
acesso visual.
Essa análise identifica os pontos de observação que se encontram sujeitos a uma maior
frequência e acessibilidade visual para as componentes visíveis do projeto, ou seja, aqueles
que poderão estar sujeitos a um potencial impacte visual negativo mais significativo.
Assim, foram

identificados e analisados três

pontos

principais de observação,

nomeadamente, o PObs 1, localizado no quadrante Sudeste da área em estudo, junto à
estrada principal de acesso à zona industrial que faz a interligação à autoestrada A8
(Fotografia 5.1), o PObs 2, localizado no quadrante Sudoeste, num ponto na estrada que
confina a Sul com a área de projeto junto ao nó de ligação à EN242 (Fotografia 5.2) e o PObs 3,
obtido a partir do limite Sul da atual zona industrial da Marinha Grande, numa das ruas que
confina a Norte com a área de ampliação respetiva ao projeto de expansão da referida zona
industrial (Fotografia 5.3).

Área de Projeto

Fotografia 5.1 – PObs1 – Ponto de observação a partir de um local no quadrante SE na estrada que
confina a N com o Projeto.
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Área de Projeto

Fotografia 5.2 – PObs2- Ponto de Observação a partir de um local no quadrante SW na estrada que
confina a N com o Projeto.

Área de Projeto

Fotografia 5.3 – PObs3- Ponto de Observação a partir de um local no quadrante NW numa das ruas da
atual zona industrial da Marinha Grande que confina a N com o Projeto.
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Figura 5.1 – Carta de visibilidade potencial do projeto.
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5.4.11.3

Análise e Avaliação de Impactes na Paisagem

O presente projeto propõe a ampliação de um núcleo industrial consolidado e atualmente em
atividade para um terreno contiguo ao mesmo, ocupado atualmente com vegetação maioritariamente
rasteira e pontualmente alguma vegetação de porte arbóreo. Nesse sentido, a caraterização da
situação de referência foi focalizada nessa área, na qual se pretende desenvolver o projeto de expansão
da zona industrial da Marinha Grande, através da criação de lotes de terrenos para posterior instalação
de novas estruturas industriais e de serviços e a respetiva avaliação dos impactes que essas alterações
introduzirão na paisagem, durante as fases de implementação/ construção e funcionamento/
exploração.
Conforme anteriormente referido, a avaliação efetuada baseia-se no “pior cenário” possível, isto é,
considera a ocupação total dos lotes com estruturas e edificações com a altura máxima permitida, em
conformidade com a cércea máxima admitida no PDM da Marinha Grande.

5.4.11.4

Fase de construção

Os impactes decorrentes da construção das infraestruturas do projeto encontram-se relacionadas com
as ações de ampliação da atual zona industrial, nomeadamente, a construção de novas infraestruturas
de apoio à atividade industrial e que permitirá a ampliação da área de exploração em cerca de 14 ha,
correspondendo a um aumento de área de cerca de 20%. Nesse sentido, como é percetível, o nível de
intervenção será reduzido, em consideração à situação de referência.
Ainda assim, durante a fase de construção, serão introduzidos elementos estranhos à paisagem,
nomeadamente, maquinaria pesada, stocks com materiais de construção, estaleiros de obras,
movimentos de terra e maior circulação de veículos, os quais se manifestarão visualmente no território,
contribuindo para uma maior desorganização da funcionalidade da paisagem e emissão de poeiras
para a envolvente. No entanto, essas perturbações são mitigadas devido à execução das adequadas
medidas de planeamento, de faseamento da obra e de integração paisagística.
Assim sendo e de acordo com o suprarreferido, quase todas as ações previstas da fase de construção
do projeto se traduzem em impactes negativos, diretos, temporários, reversíveis, diretos, de baixa
magnitude e pouco significativos, uma vez que, esses impactes negativos diminuirão de intensidade à
medida que esta fase se for desenvolvendo até à sua configuração final, visto tratar-se da ampliação
de uma área consolidada em que o uso industrial é já patente e bastante evidente no território.

5.4.11.5

Fase de exploração

A fase de exploração corresponde ao período de pós-construção e funcionamento das infraestruturas
que irão integrar este espaço industrial, as quais poderão ter a tipologia de instalações industriais,
estaleiros, espaços comerciais ou de serviços, entre outros.
Conforme previamente referido, a presente análise teve em consideração o “pior cenário possível”, isto
é, toda a área será edificada a uma altura máxima de 9,5 m (em conformidade com o regulamento do
PDM).
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No decorrer da fase de exploração, dadas as caraterísticas e tipologia do projeto, é passível resultarem
impactes paisagísticos negativos, pouco significativos, uma vez que, a área a instalar com as
infraestruturas será pouco percetível a partir da envolvente, quando englobada no conjunto de
edifícios e infraestruturas que compõem a área industrial onde se insere (área sujeita a alteração
bastante reduzida e altura das infraestruturas inferior aos edifícios envolventes), diretos e imediatos,
porque se trata de uma intervenção num terreno expectante sem valor ou qualidade paisagístico,
irreversíveis e permanentes uma vez que, não possui um tempo de vida limitado, sendo intenção do
proponente manter a atividade enquanto houver viabilidade económica para tal.

5.4.11.6

Conclusão

A caracterização e análise deste fator ambiental tiveram como principal objetivo conhecer a situação
de referência da paisagem onde se insere a área de implementação do projeto de expansão da zona
industrial da Marinha Grande, o qual se pretende desenvolver num terreno expectante ocupado com
matos maioritariamente rasteiros. Na envolvente Norte desse local, localiza-se a atual área industrial,
a qual se encontra bastante consolidada, atualmente com os lotes disponíveis todos ocupados, pelo
que se pretende a sua ampliação para este terreno.
No que diz respeito à bacia visual, não é muito extensa embora se identifiquem alguns locais com
alguma acessibilidade potencial para a área de projeto, embora, na análise in loco se tenha verificado
que a sua envolvente se encontra quase por completo ocupada com infraestruturas e edifícios e
explorações florestais bem desenvolvidas e densas que a confinam visualmente, resultando que as
componentes do projeto só sejam visíveis a partir dos terrenos e das ruas e vias de comunicação
rodoviárias contiguas ou muito próximas do local.
Dada a tipologia do projeto e as caraterísticas já descritas do local onde se insere, verifica-se que este
local possui média a elevada capacidade de absorção visual da paisagem na área de estudo
contribuindo para que se considerem pouco significativos os impactes negativos do projeto do fator
ambiental relativo à Paisagem.
As afetações previstas não colocam em causa a prossecução da sua atividade, mas tornam imperiosa
a necessidade de cumprir as medidas de mitigação propostas para a construção das novas
infraestruturas, de modo a que os impactes negativos sejam minimizados.
Conforme já foi mencionado, não se perspetivando a desativação, considerou-se que os usos futuros
previstos para esta área num período pós-exploração não se encontram definidos, pelo que, na
eventualidade de ocorrer a desativação do projeto em análise, considerando a manutenção periódica
das infraestruturas, bem como os usos e funções decorrentes no espaço envolvente, prevê-se que as
instalações existentes possam ser requalificados e reconvertidas para outros fins industriais.
Nesse sentido, as ações associadas à fase de desativação não foram objeto de avaliação neste descritor,
as quais deverão ser avaliadas e determinadas após definição do cenário futuro.

19.026 – Volume I - Relatório Síntese

224

5.4.12 Património Construído, Arqueológico e Arquitetónico
O presente capítulo destina-se a identificar e avaliar os principais impactes ambientais, suscetíveis de
serem originados pela implementação do projeto.
A avaliação de impactes decorrentes da fase de construção do projeto, sobre cada ocorrência
patrimonial identificada, considera relevantes os seguintes fatores:
•

Sentido/natureza;

•

Efeito/Incidência;

•

Inicio;

•

Duração;

•

Probabilidade;

•

Dimensão espacial;

•

Reversibilidade;

•

Magnitude.

Em seguida definem-se os critérios, eventualmente a utilizar na caracterização e avaliação de impactes.
•

Sentido/Natureza (negativo, positivo, nulo): considera-se impacte positivo qualquer ação que
melhore o conhecimento ou o estado de conservação de uma ocorrência patrimonial; impacte
negativo traduz-se na afetação (direta ou indireta, parcial ou total), sua deterioração, ou
alteração do seu local de implantação ou sua envolvente; consideram-se nulos quaisquer
impactes que não provoquem nenhum tipo de afetação de uma ocorrência;

•

Efeito/Incidência (direta, indireta, indeterminada): a incidência é direta se for provocada pela
implementação do projeto (construção, exploração ou desativação); indireta, se for induzida
por atividades decorrentes ou ligadas ao projeto, mas não pela implementação

em si;

indeterminada, caso a informação disponibilizada sobre a implantação das diferentes
unidades de projeto seja insuficiente;
•

Inicio/fase (construção, operação, desativação): construção, em todas as situações de impacte
que ocorram nesta fase de implementação do projeto (a grande maioria de impactes ocorre
nesta fase); exploração, quando se define a existência de impactes nesta fase do projeto (ao
nível do património geralmente são pouco significativos); desativação, quando ocorrem
impactes decorrentes da desativação das infraestruturas do projeto;

•

Duração (temporária, permanente, nula): esta corresponde ao efeito induzido pela ação
impactante no tempo, podendo ser temporária quando constituam casos relacionados com
ações que não tenham um carácter definitivo, como ocultação ou deslocamento da ocorrência,
desde que esta possa retomar o seu lugar após a realização de ações impactantes. Afigura-se
comum que algumas ações possam ser temporárias ou seus efeitos negativos acabem por
assumir um carácter permanente; uma ação com efeito permanente é aquela que resulta na
adoção ou implementação de uma ação não regressiva sobre uma ocorrência e que se
apresente indefinida temporalmente; nula quando não ocorrer qualquer efeito sobre uma
ocorrência;
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•

Probabilidade (certo, provável, pouco provável, improvável ou incerto): o grau de certeza ou a
probabilidade de ocorrência de impactes é determinado com base no conhecimento das
características intrínsecas das ações impactantes, da sua localização espacial e do grau de
proximidade em relação às ocorrências patrimoniais. A probabilidade é certa se a localização
de uma parte de projeto coincidir de forma negativa com a posição de uma ocorrência
patrimonial;

•

Dimensão espacial (local, regional, nacional): indica a escala espacial a que o efeito se pode
sentir, sendo que a dimensão espacial local se aplica geralmente a ocorrências cuja afetação
e o valor patrimonial é de significância reduzida ou média, sendo sobretudo de cariz
etnográfico, relacionadas de forma inequívoca com as comunidades locais; regional quando a
esfera de influência da afetação se cinge a nível de abrangência local, ou seja, quando o
contexto de implantação ultrapassa esta dimensão, (ex: um castro incluído num conjunto de
castros que formam uma identidade supralocal ou sítio classificados como de valor concelhio);
nacional quando se define a afetação de uma ocorrência cuja importância se afirma como um
bem de todos, como por exemplo: monumentos com estatuto de proteção legal (Imóveis de
Interesse Público, Monumento Nacional, Património da Humanidade);

•

Reversibilidade (reversível, parcialmente reversível, irreversível): indica a capacidade ou
incapacidade de restabelecimento natural do meio após cessar a perturbação;

•

Magnitude (elevada, média, reduzida): a magnitude refere-se à escala de alteração ou melhor
ao grau de afetação do impacte resultante de cada uma das ações impactantes e da
suscetibilidade das ocorrências afetadas. A magnitude é elevada se o impacte for direto e
implicar uma destruição total da ocorrência; média se implicar uma destruição parcial ou a
afetação da sua envolvente próxima; reduzida quando significa uma degradação pouco
acentuada ou uma intrusão na área envolvente ocorrência também com menor expressão
física ou mais afastada da ocorrência.

Como referido no âmbito dos trabalhos de prospeção arqueológica foi possível identificar três
elementos patrimoniais. No caso o número um e número dois são de natureza arqueológica e o três
de natureza etnográfica.
Tendo em conta que nesta fase se desconhece a localização de qualquer elemento de projeto assumese que toda a área de expansão da Zona Industrial será alvo de trabalhos com impacte no solo, pelo
que a avaliação de impactes decorre desta premissa.
A ocorrência 1 e 2 correspondem a materiais de cronologia Paleolítica que apresentam relativamente
amplas manchas de dispersão ainda que a densidade dos vestígios seja limitada. Para ambos os casos
se prevê a afetação direta através de impacte negativos, permanentes de magnitude e significância
mediana.
No caso do elemento patrimonial 3 correspondente a um tanque os impactes serão igualmente
negativos, ainda que negligenciáveis tendo em conta a natureza pouco relevante.
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5.4.13 Clima e Alterações Climáticas
Não são expectáveis impactes significativos sobre o clima em consequência da implantação do
presente projeto, em qualquer uma das suas diferentes fases de desenvolvimento.
No que diz respeito às alterações climáticas, a análise destes impactes poderá ser analisada sob o
ponto de vista da mitigação e da adaptação, ou seja, a influência do projeto no clima, nomeadamente
pela sua contribuição para as emissões de CO2 equivalente e, por outro lado, o impacte das alterações
climáticas no projeto e avaliando-se a necessidade de eventuais medidas de adaptação.

5.4.13.1

Fase de construção

Os impactes decorrentes da fase de construção estarão associados à emissão de Gases com Efeitos de
Estufa (GEE) dos motores de combustão decorrentes do tráfego rodoviário associado à obra.
Considera-se este impacte negativo, indireto, provável, temporário, irreversível, de magnitude
reduzida, não confinado, minimizável e pouco significativo.

5.4.13.2

Fase de exploração

Os impactes ambientais associados à emissão de GEE decorrentes da exploração da área ampliada da
Zona Industrial da Marinha Grande estarão associados ao incremento de tráfego rodoviário previsto
para as vias de serventia da zona empresarial (circulação de veículos ligeiros associadas às deslocações
dos funcionários, clientes e veículos pesados associados as operações de transporte de mercadorias)
e ao consumo de energia de cada unidade industrial.
No entanto como medida para reduzir o tráfego rodoviário, nomeadamente relativo às deslocações
dos funcionários e clientes, está previsto no projeto a implementação de ciclovia.
Cada vez mais as empresas têm preocupações ambientais, principalmente no que respeita às
alterações climáticas, por isso espera-se que as futuras empresas utilizem tecnologias “amigas do
ambiente”, como p.e. instalação de painéis solares, cogeração, entre outros, diminuindo o impacte
ambiental da sua atividade.
Desta Forma, considera-se o impacte negativo, indireto, provável, permanente, irreversível, de
magnitude reduzida, não confinado, minimizável e pouco significativo.

5.4.13.3

Fase de desativação

Como referido no ponto 5.3.1, não se prevê a desativação, no entanto, caso venha a ocorrer, prevê-se
a ocorrência de impactes negativos, decorrentes do desmantelamento e transporte de materiais. No
entanto a longo prazo o impacte seria positivo, uma vez que deixaria de existir tráfego específico para
aquelas atividades.
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5.4.14 Qualidade do Ar
5.4.14.1

Fase de construção

Os impactes decorrentes da fase de construção deverão estar associados à emissão de partículas em
suspensão (poeiras) decorrentes da modelação do terreno (escavações e aterros) e circulação de
veículos em vias não pavimentadas. Assim como à emissão de poluentes associados à circulação de
veículos pesados e de máquinas, óxidos de enxofre (SOx), óxidos de azoto (NOx), hidrocarbonetos
(HC) e monóxido de carbono (CO).
Os impactes associados à emissão de partículas podem ser minimizados, procedendo-se ao
humedecimento do local por aspersão de água após os processos de movimentação de terras ou se
os trabalhos forem desenvolvidos durante a época menos seca.
As emissões de SOx, NOx, HC, CO e partículas, originado pela circulação de viaturas e outras máquinas
não rodoviárias, depende do número de veículos previstos e do período de tempo alocado a cada um
dos veículos. O impacte dos camiões de transporte de e para a obra terão um impacte geográfico mais
extenso, assim é relevante selecionar os caminhos de circulação que afetem menos população e
horários mais favoráveis (com menos trânsito).
As atividades emissoras de poluentes atmosféricos, como a produção e aplicação do asfalto, irão ter
um efeito cumulativo ao nível da qualidade do ar local.
O impacte devido à suspensão de partículas devido à modelação do terreno e à circulação em vias não
pavimentadas é negativo, direto, certo, temporário, reversível, de magnitude reduzida, não confinado,
mas localizado, minimizável, e pouco significativo.
O impacte devido à emissão de poluentes pelos motores dos camiões e da maquinaria utilizada em
obra é negativo, direto, certo, temporário, reversível, de magnitude reduzida, não confinado, mas
localizado, não minimizável.

5.4.14.2

Fase de exploração

Os impactes ambientais associados a emissão de poluentes decorrentes da exploração da área
ampliada da Zona Industrial estarão associados ao incremento de tráfego rodoviário previsto para as
vias de serventia da zona empresarial (circulação de veículos ligeiros associadas às deslocações dos
funcionários e clientes e veículos pesados associados as operações de transporte de mercadorias).
No entanto como medida para reduzir o tráfego rodoviário, nomeadamente relativo às deslocações
dos funcionários e clientes, está previsto no projeto a implementação de ciclovia.
Caso alguma empresa que se instale futuramente na zona industrial produza emissões atmosféricas,
estas serão alvo de licenciamento próprio.
Desta forma, o impacte decorrente do incremente de tráfego é negativo, direto, certo, permanente,
reversível, de magnitude reduzida, não confinado, e minimizável.
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5.4.14.3

Fase de desativação

Como referido no ponto 5.3.1, não se prevê a desativação, no entanto, caso venha a ocorrer, prevê-se
a ocorrência de impactes negativos, decorrente do desmantelamento e transporte de materiais. No
entanto a longo prazo o impacte seria positivo, uma vez que deixaria de existir tráfego específico para
aquelas atividades.

5.4.15 Infraestruturas de Água, Saneamento e Resíduos
Nesta secção são descritos os impactes ambientais do projeto sobre os serviços de infraestruturas e
saneamento de acordo com cada fase do projeto. Estes impactes resultam genericamente de
atividades consumidoras de água e geradoras de águas residuais e resíduos, e dos problemas
ambientais potencialmente provocados pelo esforço adicional a que os sistemas de serviços sejam
sujeitos.
Em termos globais, destaca-se a criação de necessidades adicionais de serviço em particular pela
produção de resíduos de construção e demolição (na fase de construção) e pela drenagem e
tratamento final necessários para as águas residuais e gestão de resíduos produzidas pelas futuras
empresas, durante a fase de exploração.
5.4.15.1.1 Fase de construção
Na fase de construção destaca-se a importância de definir soluções técnicas para o suprimento de
necessidades de abastecimento de águas e de saneamento de águas residuais que não
sobrecarreguem os sistemas de serviços existentes nem os sistemas ambientais que lhes estão
associados, particularmente na gestão de águas residuais contaminadas e de resíduos. Esta fase
acarreta a geração de fluxos de resíduos de construção e demolição, resíduos equiparados a urbanos
e resíduos perigosos cuja recolha, acondicionamento e gestão devem ser sujeitos a cuidados
específicos.
No que diz respeito às águas e águas residuais, na fase de construção, haverá necessidades de
abastecimento de água na frente de obra para alimentação dos processos construtivos e das atividades
de lavagem das áreas de estaleiro, veículos e equipamentos. Necessidades de recolha, drenagem e
tratamento de águas residuais da obra, incluindo águas residuais equiparadas a domésticas e águas
pluviais.
No que se refere à recolha de águas residuais da obra, produzidas na fase de construção, se não for
enquadrável a sua recolha na rede pública do ponto de vista regulamentar, a sua recolha deve ser
assegurada em particular para águas de escorrências de zonas ou equipamentos que tenham sido
contaminados, permitindo o seu encaminhamento e gestão posterior para entidade licenciada para o
efeito. De forma equivalente, as águas pluviais que sejam expostas a contacto com resíduos e produtos
perigosos como óleos e outros contaminantes devem ser recolhidos através de dispositivos que
permitam a salvaguarda dos recursos hídricos locais, sendo posteriormente encaminhadas para
entidades licenciadas para a sua gestão adequada.
As águas residuais equiparadas a domésticas produzidas pelos serviços sanitários da obra serão
asseguradas por entidade licenciada para o efeito, caso se opte por sanitários portáteis.
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Desta forma, os impactes ambientais são negativos, diretos, temporários, reversíveis, de âmbito local,
de magnitude fraca e minimizáveis, pouco significativos. Estes impactes são cumulativos com os das
alterações dos sistemas de abastecimento e saneamento da ZIMG já existente.
Relativamente aos Resíduos na fase de construção, serão geradas terras sobrantes, RCD´s, RSU e
possíveis resíduos perigosos.
O estaleiro de obras deve ser preparado para que exista uma correta recolha, separação e
encaminhamento dos resíduos. Deve ser elaborado um Plano de Gestão de Resíduos, que defina a
gestão e o encaminhamento dos resíduos em todas as fases do projeto. No website da APA, existe a
lista de operadores de gestão de resíduos licenciados para as operações de tratamento e eliminação
dos vários tipos de resíduos.
A aplicação destas medidas permitirão tornar os impactes previsíveis como negativos, diretos,
temporários, reversíveis, de âmbito local e regional, de magnitude fraca, minimizáveis e pouco
significativos. Estes impactes são cumulativos com as restantes necessidades de gestão de resíduos
sólidos decorrentes das alterações às redes de abastecimento e saneamento da ZIMG já existente.
5.4.15.1.2 Fase de exploração
Os impactes previstos para a fase de exploração devem-se sobretudo à implementação das futuras
empresas, nomeadamente o impacte do consumo de água potável, da produção de águas residuais a
tratar na ETAR, das águas pluviais a descarregar na Ribeira do Tecelão, e da produção de resíduos.
Estimam-se para esta fase impactes negativos, diretos, imediatos, de âmbito local e regional,
magnitude fraca, e pouco significativos.
5.4.15.1.3 Fase de desativação
Como referido no ponto 5.3.1, não se prevê a desativação, no entanto, caso venha a ocorrer, prevê-se
a ocorrência de impactes negativos, decorrente do desmantelamento e transporte de materiais. No
entanto a longo prazo o impacte seria positivo, uma vez que deixariam de existir consumos de água e
produção de águas residuais e resíduos.

Impactes cumulativos
5.5.1 Enquadramento
A consideração dos impactes cumulativos do projeto em avaliação, decorrentes da articulação com
outros projetos preconizados para a mesma área de estudo, tem em conta os impactes decorrentes
da relação temporal de implementação e exploração dos mesmos e os efeitos cumulativos em algumas
componentes ambientais.
Assim, a identificação e análise de impactes cumulativos do projeto em avaliação é realizada de forma
autónoma para as fases de construção e de exploração, e sempre que aplicável, a diferentes escalas,
no âmbito de cada descritor em avaliação. Para descritores com expressão territorial definida (como é
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o caso da fisiografia, paisagem, uso do solo ou socioeconomia), a avaliação é realizada unicamente no
seio da área de estudo avaliada e para a área de incidência direta do projeto, enquanto no caso de
descritores com uma abrangência mais regional ou mesmo nacional (ecologia, ordenamento do
território), a avaliação é realizada atendendo ao conhecimento disponível a respeito de outros projetos
que concorram ou comprometam os impactes identificados.
Saliente-se ainda que uma avaliação de impactes cumulativos pressupõe o conhecimento da
implementação de outros projetos ou planos cujos efeitos possam ser cumulativos face aos do projeto
em avaliação, o que à partida limita a avaliação realizada. Pelo efeito, para esta avaliação foram tidas
em conta as atividades do seguinte:
•

Modernização e Inovação da Área de Acolhimento Empresarial da Marinha Grande.

As intervenções a realizar permitiram uma articulação dos projetos e requalificar a atual Área Industrial
da Marinha Grande.

5.5.2 Fase de construção
5.5.2.1 Recursos hídricos e qualidade da água
No âmbito deste descritor não se perspetiva a ocorrência de impactes sobre os recursos hídricos e a
qualidade da água dignos de alteração da avaliação da magnitude ou significado dos impactes
identificados no EIA.

5.5.2.2 Geomorfologia, geologia e sismicidade
O projeto em causa não tem incidência territorial relevante, numa perspetiva geológica, passível de
gerar impactes cumulativos sobre qualquer descritor analisado no âmbito das geociências.

5.5.2.3 Solos e Uso do solo
Durante a fase de construção, caso as obras dos diferentes projetos ocorram em simultâneo, poderá
haver uma maior afetação dos solos, pela implantação de vários estaleiros, utilização de mais caminhos
e criação de mais acessos e por uma maior afetação do solo inerente à construção de áreas temporárias
para apoio à obra.

5.5.2.4 Ecologia
A área de implantação do projeto encontra-se atualmente numa zona maioritariamente urbanizada e
com forte presença humana e indústrial, encontrando-se já presente uma zona industrial consolidada.
Considerando a presença e funcionamento da zona industrial e rede viária atualmente presentes na
área de estudo e o facto de a área de expansão industrial ser contígua à existente, não deixando o
alargamento previsto pelo projeto de contribuir para o empobrecimento de áreas naturais, considerase que os impactes cumulativos não têm significado a nível ecológico. Estes são impactes negativos,
permanentes, de baixa magnitude e diretos.
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5.5.2.5 Ordenamento do território e condicionantes
Não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos sobre o Ordenamento do Território e
Condicionantes ao uso do solo existentes na área de implantação do projeto, face ao descrito no EIA,
atendendo a que não se prevê qualquer alteração acrescida nos instrumentos de gestão territorial e
nas respetivas figuras de planeamento pela construção simultânea dos vários projetos.

5.5.2.6 Socioeconomia e Saúde Pública
Ocorrendo a fase de construção dos projetos mencionados em simultâneo, dar-se-á um potencial
reforço dos impactes positivos locais ao nível da potencial geração de emprego na obra e decorrentes
da presença de trabalhadores, introduzindo potencialmente alguma dinâmica económica nos serviços
disponibilizados nas povoações mais próximas, sobretudo no ramo da restauração e alojamento,
gerando-se, pelo efeito, um impacte positivo de maior magnitude, com potencial significado.
A sobreposição das atividades de construção do projeto poderá ainda causar impactes negativos
indiretos, mas significativos, ao nível da qualidade de vida dos habitantes locais, associados à
perturbação e/ou afetação temporária da qualidade de vida das zonas habitadas ou habitações
dispersas que eventualmente se venham a localizar na proximidade das zonas em obra.
A este respeito, salienta-se o potencial efeito cumulativo na execução de escavações, da circulação de
maquinaria e veículos na rede viária local, da instalação e operação de estaleiros e durante as
atividades e construção propriamente ditas, nomeadamente em matéria de poluição sonora e da
degradação pontual da qualidade do ar. Estes impactes far-se-ão sentir com mais significado junto
dos pólos de formação, dada a maior proximidade.

5.5.2.7 Ambiente sonoro
A ocorrência de impactes cumulativos na fase de construção sobre o ambiente sonoro da área de
implantação do projeto em estudo decorrerá essencialmente da simultaneidade das atividades
ruidosas associadas às obras de construção dos projetos que se podem desenvolver em sobreposição
temporal, resultantes essencialmente do acréscimo na circulação de tráfego rodoviário de pesados, ou
de outras atividades de ruído.

5.5.2.8 Paisagem
Relativamente à paisagem considera-se que a expressão de eventuais impactes cumulativos com
outros projetos/obras ocorre à escala local, na zona de incidência direta dos projetos, verificando-se
in situ a evidência dos impactes provocada por outras intervenções.

5.5.2.9 Património
Não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos sobre o descritor património, durante a fase de
construção.
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5.5.2.10 Clima
Não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos sobre o clima na área de implantação do projeto
em apreço.

5.5.2.11 Qualidade do ar
A ocorrência em simultâneo da construção dos projetos provocará um acréscimo do impacte negativo
sentido ao nível da qualidade do ar local, resultante do aumento da circulação de veículos afetos às
obras.

5.5.2.12 Infraestruturas de Água, Saneamento e Resíduos
No âmbito deste descritor os impactes cumulativos serão moderadamente significativos, uma vez que
as intervenções a realizar preveem intervenções nas rede viárias e nas infraestruturas de abastecimento
e de saneamento já existentes.
A ocorrência em simultâneo da construção dos projetos provocará um acréscimo do impacte negativo
na produção de resíduos e potencial ocorrência de derrames acidentais.

5.5.3 Fase de exploração
5.5.3.1 Recursos hídricos e qualidade da água
Não se prevê qualquer impacte sobre os descritores em causa durante a fase de exploração.

5.5.3.2 Uso do solo
Não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos adicionais, em matéria de uso do solo, face ao
exposto para a fase de construção.

5.5.3.3 Ecologia
Considerando que as intervenções serão na já existente área industrial da Marinha Grande não se
consideraque possa ocorrer um aumento da significância de um dado impacte sobre as comunidades
biológicas.

5.5.3.4 Ordenamento do território e condicionantes
Não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos sobre o Ordenamento do Território e
Condicionantes ao uso do solo existentes na área de implantação do projeto, face ao descrito no EIA,
atendendo a que não se prevê qualquer alteração acrescida nos instrumentos de gestão territorial e
nas respetivas figuras de planeamento pela exploração simultânea dos vários projetos.
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5.5.3.5 Paisagem
Também na fase de exploração, considera-se que a expressão de eventuais impactes cumulativos na
Paisagem com outros projetos/obras ocorre a escala local, na zona de incidência direta dos projetos,
verificando-se in situ a evidência dos impactes provocada:
•

pelo impacte na estrutura da paisagem causado pela já existente área industrial, com as
intervenções localizadas;

5.5.3.6 Componente social
Durante a fase de exploração não é expectável uma alteração da avaliação da magnitude ou significado
dos impactes identificados no EIA face à presença de outros projetos.

5.5.3.7 Ambiente sonoro
Durante a fase de exploração, prevê-se uma ligeira degradação do ambiente sonoro nas zonas de
aproximação à área industrial. Considerando a existência de recetores nessas zonas, prevê-se que
ocorrerão impactes cumulativos nesta matéria. No Capítulo 7, são definidas medidas de minimização
relativas ao Ambiente Sonoro igualmente aplicáveis para os impactes cumulativos.

5.5.3.8 Clima
Não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos sobre o clima durante a fase de exploração do
projeto.

5.5.3.9 Qualidade do ar
Durante a fase de exploração, prevê-se uma ligeira degradação da qualidade do ar, resultante do
aumento da circulação de veículos afetos às obras. Considerando, a existência de recetores nessas
zonas, prevê-se que ocorrerão impactes cumulativos nesta matéria. No Capítulo 7, são definidas
medidas de minimização relativas à Qualidade do Ar igualmente aplicáveis para os impactes
cumulativos.
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6.

RISCOS

ASSOCIADOS

À

CONSTRUÇÃO,

PRESENÇA

E

FUNCIONAMENTO DO PROJETO
A análise de riscos aqui apresentada centra-se na abordagem na perspetiva do ambiente, já que se
considera que os riscos para a população estão analisados no âmbito do descritor de Saúde Humana.
Na análise dos riscos para o ambiente, considera-se a abordagem estabelecida na legislação aplicável
(Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro) segundo a qual a análise de risco deixa de se limitar
aos riscos do projeto sobre o ambiente, passando a ponderar igualmente os riscos do ambiente sobre
o projeto, avaliando, ainda, a sua exposição e resiliência a acidentes graves ou a catástrofes, e o risco
de ocorrência desses acidentes ou catástrofes.
Por outro lado, interessa considerar a situação resultante da ocupação em pleno da zona de expansão,
cumulativamente com a atual zona industrial. Relativamente a este fator, salienta-se que, nesta fase,
se desconhece o tipo e dimensão das indústrias que ocuparão a zona de expansão industrial, o que
condiciona de forma relevante, ou mesmo impede, o exercício de análise de riscos. Pode apenas
salientar-se que as indústrias de determinadas tipologias e dimensão, terão de possuir planos de
emergência, sendo um dos requisitos do processo de licenciamento.
O facto de as indústrias estarem concentradas em espaços destinados a esse fim, devidamente
infraestruturados e equipados, constitui, per si, um fator de redução de riscos para o ambiente e para
as populações.
Neste contexto, importa ainda atender aos fatores de risco intrínsecos ao comportamento dinâmico
dos sistemas naturais, incluindo os efeitos induzidos pelas alterações climáticas, considerando os
potenciais acontecimentos críticos de curta ou média duração com consequências ambientais. No
quadro do presente projeto e das alterações climáticas que afetam, de forma mais ou menos intensa,
todas as regiões do planeta, identificam-se os seguintes fatores de riscos naturais, aos quais o projeto
em análise poderá ser vulnerável:
•

Seca meteorológica;

•

Tempestades;

•

Sismos.

Considera-se que a vulnerabilidade do projeto a estes fatores resulta, essencialmente, dos seguintes
aspetos:
•

Diminuição das disponibilidades de água e da qualidade da mesma (seca meteorológica)

•

Aumento do risco de incêndio (seca meteorológica)

•

Diminuição da capacidade de escoamento dos cursos e linhas de água e ocorrência de
inundações (tempestades);

•

Destruição, total ou parcial, ou danos em estruturas, infraestruturas, edifícios, com afetação da
qualidade ambiental do meio envolvente (sismos).

A seca meteorológica, embora seja um fenómeno cuja probabilidade de ocorrência é cada vez maior,
perspetiva-se que provoque danos ambientais de baixa gravidade no que se relaciona com o projeto
em análise. Contudo, e face à intensificação deste fenómeno num futuro próximo, é aconselhável a
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implementação de medidas de gestão da água, que se poderão basear no aproveitamento de águas
residuais tratadas e/ou na água das chuvas, para algumas finalidades e com sistemas preparados para
poderem fazer face a períodos prolongados de escassez deste recurso.
Ainda neste domínio da seca meteorológica, é importante o cumprimento da faixa de gestão de
combustível, de acordo com o referido no capítulo 4.8.
Relativamente às tempestades geradoras de escoamentos pluviais muito significativos e repentinos
são um fenómeno com cada vez maior probabilidade de ocorrência. Estas tempestades poderão gerar
uma incapacidade de escoamento das linhas e cursos de água e provocar inundações, bem como a
saturação dos sistemas de drenagem de águas pluviais. Conforme descrito no projeto, os sistemas de
drenagem de águas pluviais foram dimensionados considerando caudais de ponta de cheia obtidos
através da aplicação dos critérios que constam da regulamentação técnica aplicável.
Relativamente aos sismos, trata-se de um fenómeno com baixa a moderada probabilidade de
ocorrência, a que se associa um baixo nível de gravidade ambiental relacionado com o projeto em
estudo, dado o perfil de indústrias presente na zona industrial e que não se prevê que seja
substancialmente alterado com a sua expansão. Por outro lado, os projetos específicos das futuras
unidades que se venham a instalar na zona industrial acautelarão o risco sísmico, garantindo a
resistência estrutural adequada a essas situações de risco.
Em síntese, conclui-se que o projeto em estudo tem baixa vulnerabilidade a fenómenos naturais
geradores de riscos ambientais, não sendo, portanto, expectável que venha a estar na origem de danos
(impactes) ambientais graves (significativos) face à eventual ocorrência de fenómenos deste tipo no
território onde se insere.

7.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Enquadramento
No presente capítulo apresentam-se as medidas consideradas adequadas para evitar e/ou reduzir os
impactes negativos e para potenciar os impactes positivos associados ao projeto em estudo. As
medidas de minimização propostas traduzem-se em medidas de caráter genérico respeitantes, quer a
um conjunto de boas práticas ambientais, a ser tomado em devida consideração, aquando da
construção (incluindo a preparação do terreno, construção e acabamentos da obra), quer a ações de
controlo, a serem implementadas pelo Dono da Obra, durante a fase de exploração.
Uma vez que não são, ainda, conhecidos os locais de implantação do estaleiros/parque de materiais a
usar no âmbito das intervenções do projeto, optou-se por iniciar a apresentação das medidas de
minimização com a apresentação de um conjunto medidas genéricas que consistem, essencialmente,
em recomendações relativamente à localização, exploração e desativação do estaleiro, privilegiandose os aspetos que poderão originar impactes ambientais potencialmente mais significativos nos
diversos descritores.
As medidas específicas que se apresentam estão estruturadas em função das fases do projeto (de
construção e de exploração) e dos descritores relativamente aos quais se identificou a necessidade de
se preconizarem medidas para cada uma dessas fases.
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Fase de construção
7.2.1 Medidas de minimização gerais
7.2.1.1 Fase prévia à obra
Numa fase prévia à obra recomenda-se a implementação das seguintes medidas:
1.

Incluir as medidas de minimização determinadas pela emissão da Declaração de Impacte
Ambiental e do presente estudo na fase prévia à obra, no caderno de encargos;

2.

Implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
(PPGRCD) (apresentado no Volume 5), onde se encontra definido o destino final mais
adequado para os diferentes tipos de resíduos suscetíveis de virem a ser produzidos durante
a fase de construção;

3.

Elaborar um Plano de Emergência Ambiental (PEA) que deve prever os meios de atuação em
casos de derrames e de outras situações que possam causar a poluição ou degradação do
meio envolvente. Este Plano deverá ser implementado durante a fase de construção;

4.

Realizar Formação Ambiental, com vista à sensibilização ambiental dos trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar
impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e
cuidados a ter no decurso dos trabalhos. As ações de formação e sensibilização devem
englobar, pelo menos, os seguintes temas:
a) Conhecimento, proteção e preservação dos valores ambientais e sociais existentes, bem
como das áreas envolventes e respetivos usos;
b) Impactes ambientais associados às principais atividades a desenvolver na obra e
respetivas boas práticas ambientais a adotar;
c) Regras e procedimentos a assegurar na gestão dos resíduos da obra;
d) Plano de Emergência Ambiental: comportamentos preventivos e procedimentos a
adotar em caso de acidente;
e) Regras de circulação rodoviária junto de recetores sensíveis;
f) Conhecimento das espécies invasoras e regras para evitar a sua disseminação.

7.2.1.2 Implantação e Gestão do Estaleiro
Apresenta-se seguidamente um resumo dos principais aspetos ambientais que deverão ser tidos em
consideração na localização/organização e exploração do estaleiro.
7.2.1.2.1 Localização do estaleiro
O estaleiro deve localizar-se em áreas industriais/industrializadas ou previamente infraestruturadas e
vedadas.
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Apenas no caso de não ser possível utilizar qualquer destas áreas, importará selecionar locais que
obedeçam às seguintes restrições:
5.

Recomenda-se, assim, que o estaleiro não seja implantado nas seguintes situações:
•

nas proximidades das principais linhas de água (o estaleiro não deverá ser instalado a
menos de 50 m de distância destas e em leitos de cheia);

•

nos locais de maior sensibilidade da paisagem, onde seja necessário proceder à destruição
de vegetação arbórea;

•

em terrenos classificados como REN;

6.

A limpeza de vegetação para instalação do estaleiro deve restringir-se ao mínimo possível.

7.

O estaleiro tem rede de drenagem periférica.

7.2.1.2.2 Exploração do estaleiro
A exploração do estaleiro, no que se refere ao transporte de materiais de/para o estaleiro e a gestão
dos produtos, efluentes e resíduos gerados, deverá respeitar, as medidas definidas, além das normas
e regulamentação ambiental em vigor aplicáveis.
7.2.1.2.3 Transporte de materiais de/para o estaleiro
Em matéria de transporte de materiais/substâncias de/para o estaleiro, recomenda-se a adoção pelo
Empreiteiro das seguintes medidas:
8.

Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via
pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade
das populações;

9.

Proceder à limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação
e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e
de equipamentos de obra;

10. Transportar os materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos
adequados, com a carga coberta.
11. No transporte de resíduos da obra deverá ser cumprido o PPGRCD apresentado (Volume 5),
referido na medida M2.
7.2.1.2.4 Gestão de produtos, efluentes e resíduos
No que se refere à correta gestão dos efluentes e resíduos deverão ser cumpridas as medidas definidas
assim sendo, é dever do Adjudicatário da Obra:
12. Garantir que a lavagem de autobetoneiras será feita apenas na central de betonagem,
procedendo-se em local próprio na obra apenas à lavagem dos resíduos de betão das calhas
de betonagem;
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13. Sempre que ocorram derrames de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do
solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado;
14. As Substâncias e Misturas Químicas (SMQ) são depositadas sobre meios de contenção
secundária de derrames (palete retentora) durante a sua utilização, sempre que aplicável, e
durante a sua armazenagem;
15. Existência de meios de contenção secundária de derrames/absorvente hidrófobo próximos
dos locais de utilização das SMQ.
16. Implementação de uma correta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos,
nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através da sua
recolha e condução a depósito/destino final apropriado, reduzindo assim, a possibilidade de
ocorrência de acidentes e contaminações e minimizando a degradação na envolvente do
Projeto;

7.2.1.3 Desativação do estaleiro e das áreas afetas à obra
Após a conclusão da obra, o Adjudicatário da Obra será responsável pela desativação do estaleiro, dos
acessos, áreas de circulação e das áreas de deposição temporária de materiais, devendo assegurar:
17. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a
desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio,
depósitos de materiais, entre outros, dando especial atenção à necessidade da remoção de
objetos que possam originar ou alimentar a deflagração de incêndios;
18. Todas as áreas afetadas durante a obra devem ser recuperadas. A recuperação inclui
operações de limpeza e remoção de todos os materiais, de remoção completa de pavimentos
existentes, de descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão
naturalizada quanto possível;
19. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim
como os pavimentos e passeios públicos, muros, vedações e outras divisórias que tenham
eventualmente sido afetados ou destruídos;
20. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou
serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que tenham sido afetados no
decurso da obra;
21. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que
possam ter sido afetados pelas obras de construção;
22. A

recuperação

das

áreas

temporariamente

afetadas

deve

incluir

operações

de

descompactação do solo, a modelação do terreno de forma tão naturalizada quanto possível
e o seu revestimento com as terras previamente recolhidas das camadas superficiais dos solos
afetados.
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7.2.1.4 Medidas de gestão ambiental gerais para a fase de construção/exploração
Para além das medidas relacionadas com o estaleiro, outras há que deverão ser implementadas e
geridas, no âmbito do acompanhamento ambiental da obra, durante a fase de construção, tais como:
23. A área de intervenção deve restringir-se ao estritamente necessário e ser devidamente
balizada, devendo ser salvaguardados todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não
perturbem a execução da obra, sinalizando-os quando próximos de áreas intervencionadas;
24. Proceder à decapagem e armazenamento da terra vegetal, possuidora do banco de sementes
das espécies autóctones, para posterior aplicação - recobrimento de taludes ou espalhamento
no terreno;
25. Evitar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma
a minimizar a exposição dos solos, nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a
erosão hídrica e o transporte sólido;
Durante a fase de construção considera-se importante implementar medidas que permitam minimizar
a emissão de poeiras e outros poluentes atmosféricos na zona do estaleiro e nas zonas adjacentes à
obra. Desta forma, será necessário:
26. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e
ventosos, nas frentes de obra e acessos utilizados pelos diversos veículos, que sejam fonte
significativa de poeiras;
27. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das
emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar
cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.

7.2.2 Medidas específicas por descritor
7.2.2.1 Geomorfologia, geologia e sismicidade
A abertura de caixa para a rede viária e as escavações para as infraestruturas é realizada por meios
mecânicos convencionais.

7.2.2.2 Ecologia
28. Limitação da desmatação e decapagem às áreas estritamente necessárias à execução dos
trabalhos, de forma a minimizar a destruição de vegetação, espécimenes de flora e biótopos
para a fauna;
29. Garantir a utilização de espécies nativas, típicas da região, na recuperação das áreas
intervencionadas, tendo por base o elenco florístico apresentado no presente estudo.
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7.2.2.3 Ordenamento do território e Uso do solo
As medidas de minimização específicas para estes descritores são já integradas em medidas
anteriormente elencadas.

7.2.2.4 Resíduos
Relativamente aos resíduos expectáveis de virem a ser produzidos durante a fase de construção, há a
referir os seguintes aspetos:
•

Implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
(PPGRCD) (apresentado no Volume 5), onde se encontra definido o destino final mais
adequado para os diferentes tipos de resíduos suscetíveis de virem a ser produzidos durante
a fase de construção (M2);

•

Cabe ao Adjudicatário garantir que a gestão de resíduos é feita de acordo com o preconizado,
no tocante ao manuseamento, armazenamento e transporte de resíduos, nomeadamente no
que diz respeito à (previsto no PPGRCD preconizado na medida M2):

30. Delimitação dos espaços para o armazenamento temporário de resíduos, usando meios
adequados;
31. Disponibilização de contentores especificamente destinados à deposição seletiva dos resíduos
produzidos (escritórios e cantinas) equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU), de acordo
com as suas características físicas e químicas (Papel e Cartão; Embalagens e “Outros resíduos”);
32. Garantia da deposição seletiva dos resíduos produzidos nos contentores especificamente
destinados para o efeito;
33. Sinalização dos meios de contentorização por intermédio de fichas de identificação;
34. Disponibilização de todos os meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou
derrames de reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar
situações de emergência ambiental;
35. Substituição dos contentores e dos meios de contenção/retenção de fugas ou derrames, que
não se encontrem em bom estado de conservação e que, por isso, possam originar situações
de emergência ambiental;
No que se refere às diferentes tipologias de resíduos a produzir, dever-se-á assegurar o destino final
mais adequado a cada tipo, nomeadamente (previsto no PPGRCD preconizado na medida 2):
36. Os resíduos sólidos produzidos nas áreas sociais do estaleiro e equiparáveis a resíduos sólidos
urbanos deverão ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito e
a sua recolha deverá ser assegurada pela Câmara Municipal respetiva. Deverá ser promovida
a separação das frações recicláveis do fluxo geral dos RSU, nomeadamente no que se refere
ao vidro, papel e cartão, embalagens, etc. e efetuada a sua deposição em ecopontos;

19.026 – Volume I - Relatório Síntese

241

7.2.2.5 Património
Apresentam-se seguidamente as medidas de minimização específicas a implementar para minimizar
eventuais impactes sobre as ocorrências patrimoniais durante a fase de construção:
Para a definição das medidas de minimização a adotar considera-se apenas um tipo de impacte,
correspondente aos impactes resultantes de ações com impacte no solo durante a fase de construção.
Apresentam-se seguidamente as medidas consideradas genéricas a implementar para minimizar os
impactes sobre as ocorrências patrimoniais identificadas:
37. No caso das ocorrências numero 1 e 2 devido à sua natureza arqueológica e apesar do solo
se apresentar revolvido é de considerar a forte possibilidade de ainda existirem contextos não
afetados, pelo que todos os trabalhos com impacte no solo no interior das áreas de dispersão
de material definidas deverão ser alvo de uma especial atenção devendo ser estes trabalhos
realizados por um arqueólogo com valências reconhecidas em contextos de Paleolítico.
38. No caso da ocorrência patrimonial 3, pela sua natureza os impactes são negligenciáveis e não
se recomenda nenhuma medida de minimização
39. Como medida geral, aplicável a toda a obra, recomenda-se o acompanhamento arqueológico
de todas operações que impliquem revolvimento do solo. Este acompanhamento deverá ser
executado de forma contínua, estando o número de arqueólogos dependente do número de
frentes de trabalho simultâneas e da distância entre elas, de forma a garantir um
acompanhamento arqueológico adequado;
40. Competirá ao arqueólogo avaliar eventuais impactes gerados pela localização das frentes de
obra, estaleiros e caminhos de acesso, etc., durante a fase de construção, sobre as ocorrências
patrimoniais e preconizar e justificar (técnica e financeiramente), as medidas de minimização
que se venham a revelar necessárias em virtude do surgimento de novos dados no decurso
da obra e que visem proteger e/ou valorizar elementos de reconhecido interesse patrimonial.

7.2.2.6 Paisagem
Não se preveem medidas adicionais para a fase de construção para além das já acima mencionadas
que se articulam com as seguintes:
•

Planear antecipadamente a localização dos estaleiros de obra, de modo a serem localizados
em locais apropriados, preferencialmente em zonas já descaraterizadas ou já utilizadas para o
mesmo fim;

•

Afetar o menos possível no que diz respeito ao espaço envolvente, nomeadamente, pilhas de
terra

resultantes

das

escavações,

materiais

de

construção,

devendo-se

planear

antecipadamente os locais mais adequados para esses fins.
•

As atividades de desmatação e decapagem dos solos para infraestruturação das instalações
devem ser efetuadas exclusivamente nas áreas de intervenção do projeto.

•

De modo a evitar a emissão de poeiras para o espaço envolvente (as quais reduzem
significativamente a qualidade visual e cénica da paisagem), sobretudo se a obra se realizar
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num período de estiagem, deverão ser realizadas pulverizações com água, nas áreas sujeitas
a movimentos de terra e nos respetivos caminhos de acesso.

Fase de exploração
7.3.1 Paisagem
No que respeita à fase de exploração, ou melhor, à fase imediata à construção, as medidas
recomendadas prendem-se, essencialmente, com a necessidade de proceder à recuperação das áreas
intervencionadas – zonas de estaleiro, parques de material, acessos provisórios e áreas envolventes.
A minimização dos impactes negativos na paisagem onde se insere a área de ampliação da zona
industrial da Marinha Grande será conseguida através da implementação das seguintes medidas e
orientações já acima descritas para a fase de construção, sendo particularizada a seguinte:
41. Implementação de um plano de integração paisagística, o qual deverá ter como medida a
plantação de uma cortina de vegetação densa ao longo dos limites da área de intervenção
com maior acesso visual.

7.3.2 Ecologia
42. Sinalização dos limites de velocidade de circulação na rede viária de forma a minimizar o
aumento do risco de mortalidade de fauna por atropelamento.

8.

PLANO DE MONITORIZAÇÃO
Neste ponto apresenta-se a descrição dos planos de monitorização propostos para as fases de
construção e exploração, para os descritores que se considera serem mais sensíveis e com
possibilidade de vir a sofrer impactes mais significativos, causados pela implementação do Projeto,
com o objetivo principal de avaliar o seu comportamento e variação ao longo do tempo e a eventual
necessidade de implementar medidas adicionais de minimização/compensação, caso sofram uma
evolução diferente da expetável.
A monitorização do meio influenciado pelo Projeto dá cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º
151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro, cujo Anexo V fixa a estrutura e conteúdo mínimo dos Estudos de Impacte Ambiental. Assim,
e de acordo com esse anexo, o Relatório do EIA deverá descrever os programas de monitorização para
as diferentes fases do projeto.

Recursos hídricos
O presente programa de monitorização destina-se a permitir o acompanhamento ambiental das
ações/atividades do Projeto, de modo a salvaguardar a qualidade do meio hídrico influenciado pelo
projeto. Constituem objetivos específicos do programa de monitorização da qualidade da água:
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•

Verificar o cumprimento do estabelecido na legislação em vigor em matéria de qualidade da
água, designadamente no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e respetivas alterações.

•

Relacionar eventuais alterações de qualidade da água com as atividades do projeto;

•

Avaliar a eficácia das medidas de minimização;

•

Propor eventuais medidas complementares de gestão ambiental, visando minimizar a
afetação do meio hídrico.

Salienta-se que esta monitorização só é possível caso a linha de água apresente escoamento durante
o período de realização das obras.

8.1.1 Fase de construção
Na fase de construção dever-se-á proceder à monitorização da qualidade da água da linha de água
que atravessa á área de estudo. A campanha a realizar deverá respeitar os seguintes requisitos:

8.1.1.1 Parâmetros a monitorizar
Os parâmetros a monitorizar foram selecionados tendo em conta as características do meio
influenciado pelas ações do projeto e as possíveis alterações ao nível da qualidade da água decorrentes
das mesmas. Esses parâmetros são os seguintes:
•

Turvação

•

Cor (após filtração)

•

Oxigénio dissolvido

•

pH

•

Sólidos em suspensão totais

•

CBO5 e CQO

•

Hidrocarbonetos dissolvidos e emulsionados

•

Óleos minerais

•

Hidrocarbonetos de petróleo (exame visual).

Os parâmetros foram selecionados tendo em consideração as atividades de obra, sendo que a
monitorização a realizar inclui parâmetros que permitem avaliar o cumprimento dos valores
normativos estabelecidos no Anexo XXI - Objetivos ambientais de qualidade mínima das águas
superficiais, do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.

8.1.1.2 Metodologia
As técnicas, métodos e equipamentos de recolha e análise deverão assegurar o cumprimento das
normas técnicas definidas na legislação vigente nestes domínios, nomeadamente no Decreto-Lei nº
236/98, de 1 de agosto, bem como a validade dos resultados obtidos.
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Na ausência de especificações, deverão ser utilizados processos alternativos, desde que respeitem as
normas de boa prática e os métodos standard reconhecidos por normas específicas nacionais e/ou
internacionais.

8.1.1.3 Locais de amostragem
Devem ser recolhidas amostras de água da linha de água, num local no troço dentro da área de estudo,
bem como a montante deste.

8.1.1.4 Frequência de amostragem
Deverão ser realizadas duas amostragens, uma antes do início das obras (para caracterização da
situação de referência) e outra durante a realização das obras, devendo coincidir com um período em
que são realizadas atividades com maior potencial de contaminação do meio hídrico e que exigem
utilização mais intensiva de maquinaria e veículos pesados (movimentação de terras, pavimentações).
Durante as campanhas deverá ser efetuada a descrição das condições meteorológicas, fontes de
poluição, entre outras consideradas relevantes para um correto enquadramento e interpretação dos
resultados.

8.1.1.5 Relação entre fatores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores da construção,
do funcionamento ou da desativação do projeto
A avaliação da qualidade da água deverá ser efetuada atendendo ao referencial legal constituído pelo
Decreto-lei nº 236/98, de 1 de agosto, que estabelece as normas, critérios e objetivos de qualidade da
água, em função dos seus usos. Neste contexto, a monitorização a estabelecer deve permitir avaliar o
cumprimento dos objetivos ambientais de qualidade mínima das águas superficiais.
A razão para a seleção deste referencial legal para avaliação das expetáveis alterações da qualidade
da água durante a realização dos trabalhos prende-se com o facto das atividades de obra poderem
levar a um aumento dos teores em sólidos em suspensão na água, por arrastamento de
poeiras/partículas sólidas, bem como à presença de hidrocarbonetos e óleos minerais, devido à
utilização destas substâncias na obra. Contemplou-se também a determinação dos parâmetros CBO5
e CQO, sendo estes, parâmetros de base para avaliação da qualidade da água, traduzindo a carga
orgânica presente, associada a compostos facilmente e dificilmente ou não biodegradáveis,
respetivamente. O referencial legal para avaliação dos parâmetros estabelecidos é constituído pelo
Anexo XXI do Decreto-lei nº 236/98, de 1 de agosto.

8.1.1.6 Métodos de tratamento dos dados
Os resultados obtidos para os diferentes parâmetros deverão ser comparados com os valores
normativos estabelecidos na legislação de referência aplicável, devendo as unidades em que são
expressos ser coincidentes.
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Na análise dos resultados devem, dentro do possível ser averiguadas possíveis relações causa-efeito
com as atividades desenvolvidas nas várias fases do projeto e com as potenciais fontes de poluição
associadas, sem esquecer também as que são exógenas ao projeto.

8.1.1.7 Critérios de avaliação dos dados
Os resultados obtidos nas campanhas a realizar deverão ser comparados com os critérios
estabelecidos no Anexo XXI do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto, relativo aos Objetivos
ambientais de qualidade mínima das águas. Deverão ser tidos em conta os valores normativos aí
estipulados relativos aos VMR- Valor Máximo Recomendado e VMA- Valor Máximo Admissível.
Os resultados das diversas campanhas de monitorização devem ser analisados e comparados entre si,
em partícula, neste caso, os relativos à fase de obra com os da situação de referência. Esta informação
deverá permitir a avaliação da magnitude dos impactes e dos efeitos das medidas de mitigação e das
recomendações propostas.

8.1.1.8 Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados dos programas
de monitorização
Com base nos resultados obtidos, deverá ser efetuada a avaliação da eficácia das medidas de proteção
ambiental postas em prática nas diversas fases do projeto e ser equacionado o seu reforço, caso as
situações detetadas o justifiquem.

8.1.1.9 Relatório de monitorização
O Relatório de monitorização deve ser estruturado de acordo com o Anexo V da Portaria nº 395/2015,
de 4 de novembro. Em resumo, desse documento devem constar a metodologia adotada, bem como
os resultados obtidos e a discussão dos mesmos. Nesse sentido, o Relatório deverá incluir uma análise
comparativa dos resultados obtidos com a situação pré-obra (situação de referência).
De acordo com esse mesmo diploma, o Relatório deve ser entregue para emissão de parecer à
Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), após a fase de construção.
Uma eventual revisão do programa de monitorização está dependente dos resultados obtidos e
justificar-se-á caso sejam detetadas concentrações de alguns compostos que ultrapassem os valores
legais admissíveis, indicativas de um nível de contaminação do meio aquático, não expetável.
Efetivamente, nessas circunstâncias, o programa de monitorização deverá ser revisto, podendo vir a
ser necessário incluir outros parâmetros, e a matriz sedimentos, dependendo das situações e sua
gravidade.
Para além do programa de monitorização poder vir a contemplar outros parâmetros, poderá justificarse a revisão da frequência de amostragem e análise, que poderá vir a ser mais apertada, propiciando,
deste modo, um acompanhamento mais preciso da evolução da situação, após a sua deteção, e
estender-se após a conclusão da obra, até que sejam alcançados valores próximos dos típicos da
situação de referência do meio.
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8.1.2 Fase de exploração
Nesta fase, tendo em conta que o projeto não induz impactes negativos significativos sobre o meio
hídrico, considera-se que não se justifica a realização de ações de monitorização.

Ambiente sonoro
Propõe-se a definição de um plano de monitorização de ambiente sonoro, a implementar na fase de
construção, atendendo ao potencial de perturbação do ambiente sonoro associado às atividades de
obra, nomeadamente a utilização de maquinaria e veículos pesados e á existência de recetores
sensíveis na envolvente.

8.2.1 Fase de construção
Durante a fase de construção, recomenda-se a monitorização do ambiente logo que tenham início os
trabalhos mais ruidosos. Deve prever-se a realização de uma medição no ponto P1-Centro de
Formação Profissional, monitorizado no âmbito da caracterização da situação de referência, dado ser
o recetor sensível potencialmente mais influenciado pelo ruído produzido pelas obras.
Sempre que haja uma reclamação de ruído deverá ser notificado o responsável pela obra e tomadas
as medidas necessárias ao seu esclarecimento e eventual minimização de impactes.

8.2.1.1 Metodologia
A monitorização deverá ser efetuada com equipamentos de medição homologados pelo Instituto
Português da Qualidade (IPQ) e devidamente calibrados. Os procedimentos experimentais deverão
seguir as Normas Portuguesas aplicáveis, nomeadamente a NP-1730, e o Decreto-Lei n.º 9/2007, de
17de janeiro.
As medições acústicas deverão registar os níveis de ruído LAeq e os espectros em bandas de frequência
de 1/3 de oitava. Se tal for o caso, será feita a deteção de componentes impulsivas do ruído. Estes
valores permitirão a verificação dos seguintes critérios:
•

Critério de exposição máxima;

•

Critério de incomodidade.

Neste último caso, deverá ser efetuada uma medição com a obra parada.

8.2.1.2 Frequência
Conforme já indicado, deve ser realizada uma medição durante o período de duração da obra.
A realização da medição deverá ser agendada em função da calendarização das atividades da obra e
da definição do tipo de equipamento a utilizar, devendo coincidir com a fase mais crítica, em termos
de emissão de ruído ambiente para o exterior. Caso os resultados revelem níveis de ruído ambiente
e/ou incomodidade significativamente superiores aos limites estipulados na legislação em vigor,
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deverão ser implementadas medidas suplementares de minimização de ruído, devendo ser efetuada
nova medição para aferição da redução dos níveis emitidos e avaliada a necessidade de solicitar a
emissão de licença especial de ruído à Câmara Municipal da Marinha Grande.

8.2.1.3 Medidas de gestão ambiental complementares
No caso de não verificação dos critérios legais, devem ser implementadas medidas suplementares para
redução dos níveis de ruído ambiente exterior e que poderão ser as seguintes:
•

Otimização das atividades construtivas de modo a evitar a coincidência temporal de trabalhos
particularmente ruidosos;

•

Redução do tráfego de veículos pesados;

•

Verificação do estado de manutenção mecânica das viaturas e equipamentos motorizados.

•

Implantação de barreiras acústicas temporárias.

8.2.1.4 Técnicas de medição
Deverão ser efetuadas medições de espetro em bandas de 1/3 de oitava durante o funcionamento de
máquinas, equipamentos, circulação de viaturas pesadas e quaisquer outros tipos de operações
ruidosas.
A monitorização deverá ter em conta a determinação, segundo a NP ISO 1996 (constituída em 2 partes)
de 2019 intitulada "Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente.", dos parâmetros
acústicos LAeq, LA50 e LA95, no período diurno e nos períodos do entardecer e noturno (caso a obra
venha a decorrer na vigência desses períodos).
As medições devem ser realizadas durante um período de tempo representativo das condições da
zona a que dizem respeito, no que se refere à exposição dos recetores ao ruído.

8.2.1.5 Tratamento dos resultados
Dos registos constarão, para além dos resultados das medições, as condições atmosféricas,
nomeadamente, as condições de vento.
Os resultados obtidos deverão ser confrontados, como referência, com os valores estabelecidos no
Regulamento Geral de Ruído – RGR (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado
pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-lei n.º 278/2007,
de 1 de agosto).
O relatório deverá cumprir com o exposto no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro,
integrando fichas de caracterização dos pontos de monitorização.
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8.2.2 Fase de exploração
Nesta fase, considera-se que se justifica uma monitorização do ambiente sonoro após a ocupação
plena da zona de expansão e/ou caso surjam reclamações de recetores sensíveis localizados na
envolvente.
Nessas circunstâncias, deve ser realizada uma campanha de monitorização do ruído, a qual deverá ser
programada e executada tendo em conta o estabelecido no ponto anterior para a fase de construção,
com exceção dos pontos de monitorização. Com efeito, para além do ponto P1, acima indicado,
deverão considerar-se outros recetores localizados na envolvente, nomeadamente os selecionados
para a monitorização da situação de referência.

Ecologia
Tendo em conta os valores ecológicos presentes na área de estudo e a significância dos impactes
identificados não se considera necessária a implementação e programas de monitorização para a
componente ecológica.

Paisagem
Conforme analisado e verificado no presente estudo, dadas as caraterísticas paisagísticas da região, a
qual se apresenta bastante artificializada devido à forte pressão urbanística e industrial existente e pelo
facto da tipologia de projeto de expansão da zona industrial da Marinha Grande não provocar
alterações ou impactes significativos na paisagem, não se antevê a necessidade de definir uma
estratégia de controlo e monitorização para o referido fator ambiental.

9.

Lacunas de conhecimento
Não se considera que a presente análise efetuada para os descritores de caracterização biofísica e
ecológica do território ou de paisagem e património tenha sido de algum modo prejudicada pela
existência de eventuais lacunas de conhecimento, suscetíveis de pôr em causa a validade das suas
conclusões.

10.

CONCLUSÕES
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) incide sobre o projeto da operação de loteamento da
expansão da zona industrial da Marinha Grande.
A implementação deste projeto tem como objetivo o reforço da oferta de áreas devidamente
preparadas e infraestruturadas para a fixação de novas unidades industriais, que visa,
simultaneamente, a melhoria e eficácia da atual área industrial e a potenciação da receção de novos
investidores e novas unidades industriais, com a consequente criação de emprego, sustentabilidade
social e económica.
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Atendendo aos antecedentes e particularidades da avaliação ambiental do projeto em estudo, a
metodologia de desenvolvimento do EIA assentou, numa 1ª Fase, na identificação da área de estudo
considerada, por forma a suportar a avaliação necessária com a devida articulação com a área industrial
já existente e em exploração.
Seguiu-se uma 2ª Fase, correspondendo ao Estudo de Impacte Ambiental, incidente sobre a área de
estudo entretanto definida e sua envolvente.
Seguidamente, apresenta-se uma síntese dos aspetos negativos considerados mais significativos nas
suas diferentes fases (construção, exploração), sendo de salientar que não é expectável a desativação
do projeto. É de destacar que, com o objetivo de atenuar ou mesmo eliminar a ocorrência desses
impactes negativos, foram apresentadas no EIA um conjunto de medidas de minimização aplicáveis às
diferentes fases do projeto.
Assim, de uma forma geral, os principais impactes negativos originados pela expansão da zona
industrial, prende-se com a ocupação direta do solo, com a potencial afetação de fauna e flora, bem
como a intrusão visual, degradação local da qualidade do ar e aumento dos níveis de ruído.
Na fase de construção, os impactes negativos identificados são, em geral, de natureza localizada,
temporários, reversíveis e pouco significativos. Os impactes não assumem uma magnitude e
significância elevadas, pela natureza do projeto, bem como porque são eficazmente evitáveis ou
minimizáveis através das medidas propostas no EIA.
Durante a fase de exploração há a considerar os impactes associados quer à operação de loteamento
quer à rede de infraestruturas a construir. Destes impactes destacam-se os seguintes:
•

À ocupação permanente de solos e a redução do solo em estado natural;

•

À afetação/alteração da qualidade visual da paisagem e alteração das vistas, em resultado da
introdução de elementos “estranhos” na paisagem;

•

Aos efeitos socioeconómicos que podem influenciar diretamente ou indiretamente a
população, nomeadamente a criação de postos de trabalho e o reforço da sustentabilidade
socioeconómica do concelho e da região;

Após a avaliação de impactes, foram ainda listadas recomendações, que procuram evitar ou minimizar
os impactes remanescentes, que não foi possível evitar na sua definição. Estas medidas de minimização
são consubstanciadas em:
•

Medidas genéricas, aplicáveis à fase prévia de obra, à implantação e gestão do estaleiro e
medidas de gestão ambiental gerais para a fase de construção/exploração;

•

Medidas específicas para alguns descritores, como seja a preservação de espécies autóctones
e o acompanhamento de arqueologia durante a fase de construção.

Foi ainda definido um plano de monitorização incidindo sobre os descritores considerados mais
suscetíveis às intervenções do projeto.
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