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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA 

 EXPANSÃO NORTE DA ZONA INDUSTRIAL DA GUIA  

RESUMO NÃO TÉCNICO 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Expansão Norte da Zona Industrial da Guia foi 

elaborado pela Ecoserviços Group, Lda. a pedido do proponente, o Município de Pombal. 

O projeto a licenciar consiste na expansão norte da zona industrial da Guia, junto à localidade 

da Guia, sujeita ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), por se tratar de um 

projeto de infraestruturas em concreto com o disposto no Anexo II do Decreto-Lei n.º 152- 

B/2017, ponto 10, alínea a) - “Projetos de loteamento, parques industriais e plataformas 

logísticas” – Caso geral. 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi realizado de acordo com o disposto Decreto-Lei n.º 

152 – B/2017, de 11 de dezembro, que altera e república o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 

de outubro alterado pelos Decretos-Lei nº 47/2014, de 24 de março e nº 179/2015, de 27 de 

agosto 

A Autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro 

(CCDR-C). A entidade licenciadora é a Câmara Municipal de Pombal. 

O Resumo Não Técnico do EIA descreverá, de forma sucinta, e numa linguagem percetível para 

o público em geral, todos os aspetos relevantes, contidos no Relatório Base, dando ênfase aos 

impactes significativos previstos e às medidas de minimização a implementar. 

O objetivo principal foi avaliar os impactes nas várias vertentes ambientais, definir a 

possibilidade da sua minimização caso sejam impactes negativos ou a sua potenciação caso 

sejam impactes positivos. 

O Relatório Síntese (Relatório Técnico) do presente EIA, engloba toda a informação técnica que 

sustenta o presente documento. 
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2 – LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

A área em análise localiza-se, em termos administrativos, na NUT II – região Centro, na NUT III – 

região de Leiria, distrito de Leiria, no concelho de Pombal, na União de Freguesias da Guia, Ilha 

e Mata Mourisca. 

A operação de loteamento para fins industriais, apresenta uma área de intervenção de 

174.292,00 m2, junto à atual zona industrial junto à Estrada da Guia (CM1032). 

Nas figuras que se seguem, apresenta-se o enquadramento geográfico a nível nacional e 

regional, bem como ao nível local com a indicação da freguesia e concelho onde se insere o 

projeto em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Enquadramento regional, concelho e a freguesia onde se insere o projeto 

Em seguida apresenta-se a área de implantação do projeto. 

S/ Escala 
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Fonte: Cartas militares n.º 261 e 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                   S/Escala 

   Figura 2 – Localização da área de implantação do projeto 
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3 – OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A construção da expansão norte da zona industrial da Guia tem por objetivo primordial 

desempenhar um papel fundamental na dinamização económica das atividades produtivas no 

concelho, na geração de empregos diretos e indiretos e como núcleo agregador de 

investimentos. 

A operação consiste na execução da empreitada de construção das infraestruturas, tendo como 

como principais objetivos: 

- Reforçar a oferta em Pombal de espaços vocacionados à instalação de empresas, 

adequadamente infraestruturados para o acolhimento e suporte de atividades 

económicas; 

- Fortalecer a afirmação e competitividade do concelho por via da atração de 

investimento, da geração de riqueza e da criação de emprego e deste modo induzir a 

fixação a atração de residentes neste concelho, potenciando e consolidado o 

desenvolvimento económico e social do concelho de Pombal. 

O atual Parque Industrial da Guia assume uma importante dinâmica no contexto económico do 

município ao nível da concentração e atração de empresas de pequenas e média dimensão, ao 

nível da geração de riqueza e ao nível da criação de emprego. Face ao total do concelho, 

apresenta cerca de 1,5% da força de trabalho, cerca de 1,8% do volume de vendas de todas as 

empresas do concelho e cerca de 5,24% do volume de exportação. Perante estes valores, e 

considerando que o Parque Industrial da Guia regista uma taxa de ocupação de 100%, é 

imperativo criar novas áreas de acolhimento empresarial, devidamente infraestruturadas e 

capazes de dar resposta à elevada procura. 

A expansão norte da zona Industrial da Guia é alvo de candidatura ao Programa Centro 2020 

cumprindo os critérios do Aviso Centro-53-2020-08. Esta operação contribui para as prioridades 

definidas no âmbito do Centro 2020. 

O Plano Diretor Municipal prevê na sua carta de ordenamento, que a área a lotear se insere em 

Espaço de Atividades Económicas sendo a tipologia do projeto compatível com essa 

classificação. 
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4 – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO 

O presente projeto refere-se à expansão da atual zona industrial da Guia, para a constituição de 

lotes destinados à implantação de edifícios industriais. 

O Loteamento da Expansão da Zona Industrial da Guia, foi estruturado através de um 

arruamento principal que dá continuidade às vias existentes, de sentido norte-sul, interligando-

se e articulando-se na interseção com a Rua da Guia através da introdução de rotundas. Todos 

os acessos aos lotes serão efetuados a partir deste arruamento principal. 

Tendo por base as caraterísticas dos lotes da atual zona industrial da Guia e a procura existente 

no mercado para a aquisição de lotes industriais no concelho de Pombal, optou-se pela 

definição de lotes de caraterísticas semelhantes, mas de dimensões mais generosas, com áreas 

que variam entre os 2.922 m² e os 6.824 m², aproximadamente. 

A proposta é constituída por 21 lotes destinados principalmente à indústria, caraterizados por 

um alinhamento frontal que dista 10 m relativamente ao arruamento principal, afastamentos 

laterais a 6 m e afastamentos a tardoz variáveis entre os 6 a 10 m.  

Estima-se que o número de empresas a instalar nesta zona de expansão se situe entre as 10 e 

19 empresas, prevendo-se que existam empresas que venham adquirir mais que um lote. 

O Lote 18 apresenta uma área inferior aos restantes lotes, uma vez que parte da sua área não 

se encontra inserida no espaço a lotear, prevê-se que no futuro esta área possa ser inserida no 

loteamento, no entanto, atualmente o município do Pombal ainda não conseguiu adquirir 

aquele terreno. 

Ao longo do arruamento principal são disponibilizados estacionamentos, tanto para veículos 

ligeiros como para veículos pesados, perfazendo um total de 118 lugares para veículos ligeiros e 

16 para veículos pesados.  
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Figura 3 – Zonas do loteamento 

É proposta uma área verde com um mínimo de 50 m de largura ao redor dos lotes, com o 

intuito de criar um espaço verde de proteção e enquadramento, e também de proteção e 

combate aos incêndios florestais.  

Além desta área, será também criada uma faixa de gestão de combustível com 50 m. Entre a 

Rua da Guia (CM1032) e os lotes será criada uma faixa com cerca de 18 m de largura destinada 

a área verde. 

Ao nível das edificações propostas, definiram-se polígonos máximos de implantação superiores 

à área máxima de implantação estipulada, permitindo assim uma certa flexibilização das 

indústrias que se venham a instalar, respeitando sempre os alinhamentos e afastamentos 

mínimos exigidos.  

A envolvente à área de intervenção é marcadamente florestal, a Norte e Oeste por terrenos 

florestais com eucaliptal e pinhal, a Este por uma área florestal e pela via ferroviária da Linha do 

Oeste e a Sul pela Rua da Guia (CM1032) e área industrial da Guia. 

O abastecimento de água ao loteamento será efetuado a partir da rede municipal existente. A 

rede de drenagem da expansão prevista, integra a recolha, condução e descarga das águas 

S/ Escala 
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residuais domésticas e pluviais produzidas. Será dotada de um sistema de drenagem de águas 

residuais do tipo separativo, recolhendo-se, através de redes independentes, as águas 

resultantes das utilizações de carácter doméstico e as águas pluviais. 

O projeto integra a conceção e o dimensionamento dos arruamentos que irão permitir a 

circulação viária e o acesso aos lotes, prevendo-se duas rotundas na Estrada da Guia. os 

passeios do loteamento terão 2,00 m de largura, permitindo a criação de uma rede de 

percursos pedonais acessíveis com, pelo menos, 1,50 m de largura e a colocação de qualquer 

tipo de infraestrutura, como iluminação pública, no restante espaço.  

No âmbito do projeto encontra-se previsto a implementação de um sistema de autoproteção 

contra incêndios florestais desenvolvido em articulação com o Plano de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios no Concelho de Pombal (PMDFCI) e que compreende duas componentes, uma 

faixa de gestão de combustíveis com uma largura de 50 m e um sistema de aspersão com água, 

também com uma largura de 50 m. 

O sistema de aspersão de água compreende quatro elementos principais: reutilização de água 

proveniente da ETAR, reservatórios (dois), transporte de água (rede de água), caminho 

periférico e sistema de aspersão. 

No Desenho ZI.GUIA-RNT- 02 planta de implantação do loteamento. 

Todo loteamento será vedado. 

A intervenção paisagística proposta incide na faixa de proteção, com cerca de 18 m de largura, 

entre os lotes e a Rua da Guia será alvo de arranjo paisagístico. Tendo como intenção a 

utilização de espécies autóctones e de baixa manutenção, prevê-se para esta zona a utilização 

de árvores de pequeno porte e manchas de arbustos, como o pinheiro manso, com uma altura 

entre os 1,50 e 2,00 m, e a alfazema. 

Prevê-se que a construção do loteamento tenha um prazo de construção de 18 meses. 

5 – CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL, AVALIAÇÃO DOS IMPACTES E MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO PROPOSTAS 

O objetivo do EIA consistiu na identificação, previsão e avaliação de impactes associados à 

construção e laboração do loteamento industrial, face à situação atual. 
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Para a área do projeto caraterizaram-se todas as componentes ambientais potencialmente 

afetadas. As componentes estudadas foram o clima e alterações climáticas, a geologia, os 

recursos hídricos, a qualidade das águas, os solos, a paisagem, a qualidade do ar, o ambiente 

sonoro, a componente biológica, a saúde humana, o património arqueológico e arquitetónico, a 

componente social e o ordenamento do território. 

Em função dos impactes negativos identificados o EIA, indicaram-se as medidas de minimização 

necessárias. 

No Quadro 1, apresenta-se um resumo da avaliação desenvolvida para toda a área de expansão 

da atual zona industrial. 

 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS AMBIENTAIS 

 

CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

A área onde se insere o projeto apresenta pouca probabilidade de ocorrência de fenómenos 

microclimatológicos, no entanto, destaca-se a ocorrência de nevoeiros. Não se prevê que este projeto 

venha a originar impactes significativos e identificáveis no clima da região. Não se identificaram 

quaisquer ações passíveis de induzir alterações climáticas na área de estudo, quer na fase de 

construção, quer na fase de exploração do projeto. 

Não se preveem medidas de minimização específicas, sendo que devem ser consideradas todas as 

medidas definidas para os fatores ambientais abordados.  
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GEOLOGIA 

De acordo com o relevo do terreno e em função da natureza das intervenções perspetivadas para a área 

em apreço não ocorreram alterações significativas do relevo atual e não está prevista a construção de 

taludes de aterro ou de escavação que configurem situações de instabilidade, sendo o impacte na 

geomorfologia (forma do relevo) pouco significativo. 

Para as intervenções previstas no terreno e de acordo com a unidade geológica presente (areias) não 

são esperadas situações de instabilidade ou efeito indiretos ao nível dos recursos geológicos, sendo que 

o impacte nesta vertente não será significativo. 

Na envolvente ao projeto identificaram-se diversas pedreiras e concessões mineiras, não se verificando 

a sua afetação com a construção do projeto. 

Os principais impactes ocorrem durante a fase de construção em função da movimentação de terras 

prevista, movimentação de máquinas, implantação do estaleiro, manuseamento de substâncias e 

produção de efluentes. Este impacte é negativo pouco significativo, temporário, certo e reversível. 

As movimentações de terras têm consequências diretas a nível da destruição e/ou afetação irreversível 

das formações geológicas na área de construção, além da potencial interferência direta sobre a 

hidrogeologia local, motivada também pela alteração do sistema de drenagem superficial. Face às 

caraterísticas da área de implantação da zona industrial prevêem-se que os impactes sejam negativos, 

pouco significativos, permanentes, certos e irreversíveis. 

Em resultado da construção irá existir um excesso de terras, sendo estas encaminhadas para vazadouro. 

Sendo o destino final dos materiais excedentes adequado, o impacte provocado pelo excesso de 

materiais, será nulo. A terra vegetal, resultante da decapagem será aplicada na integração paisagística 

do próprio projeto. 

Com a implantação do loteamento, prevê-se uma área impermeabilizada de 11,08 ha (cerca de 63,6% da 

área total).  

A impermeabilização do terreno vai provocar uma diminuição da capacidade de retenção e infiltração 

hídricas da água no solo e subsolo, favorecendo a componente superficial do escoamento em 

detrimento do escoamento subterrâneo. Considera-se que o impacte seja negativo, significativo, certo, 

permanente, irreversível e local e que se irá concretizar na totalidade quando a expansão norte estiver 

toda em funcionamento. 
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SOLOS E USO ATUAL DOS SOLOS 

Na área onde se insere o projeto, os solos apresentam limitações e são pouco adequados à utilização 

agrícola. Em termos de impactes, estes são praticamente nulos. 

Na fase de construção e uma vez que são afetados solos sem aptidão agrícola, prevêem-se, impactes 

negativos, pouco significativos. 

A colocação de estaleiros, infraestruturas de apoio à obra e a circulação nas áreas circundantes, embora 

seja temporário, tem tendência a causar compactação do solo, conduzindo a uma diminuição da 

porosidade e diminuição da capacidade de infiltração e de escoamento, em profundidade, da água. 

Estes aspetos irão provocar impactes negativos, mas pouco significativos, temporários. 

Na fase de exploração, os impactes negativos reportam-se à inviabilização irreversível dos solos para 

outros fins. 

A ocupação atual do solo é de uma ocupação florestal, onde predomina o pinheiro bravo e o eucalipto. A 

norte da área de implantação localiza-se uma área florestal (eucalipto e o pinheiro bravo). A este da área 

desenvolve-se também uma área florestal e imediatamente a seguir a linha ferroviária da Linha do Oeste 

e a localidade de Guia – Estação onde se destacam as parcelas agrícolas associadas à ocupação humana. 

A limitar a parcela a sul localiza-se a Estrada da Guia, imediatamente a seguir a Zona Industrial da Guia 

seguida de área florestal de pinheiro bravo e eucalipto. A poente do terreno localiza-se, também, uma 

área florestal e uma área agrícola de pomares. 

A área do projeto insere-se numa área de perigosidade de incêndio baixa. 

O impacte esperado será negativo, pouco significativo, face à área ocupada, quer para a fase de 

construção quer para a fase de exploração.  
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RECURSOS HÍDRICOS 

Não existem na área do projeto recursos hídricos superficiais significativos (linhas de água, albufeiras, 

etc.), quer em termos de quantidade, quer em termos do seu uso. A linha de água próxima do projeto é 

a Ribeira da Guia. 

A área de implementação do projeto enquadra-se no sistema aquífero denominado O10 – Leirosa – 

Monte Real, em que a recarga deste sistema aquífero ocorre em superfície, recebendo recarga direta 

através da infiltração da chuva que cai sobre as zonas mais permeáveis. 

A área a impermeabilizar para implantação do loteamento corresponde a cerca de 63,6% da área total 

(174.292,00m2). Esta impermeabilização vai provocar uma diminuição da capacidade de retenção e 

infiltração hídricas da água no solo e subsolo, favorecendo a componente superficial do escoamento em 

detrimento do escoamento subterrâneo.  

Identificaram captações de água subterrâneas privadas na envolvente ao projeto, no entanto, não se 

verifica interferência do projeto com essas captações. A captação mais próxima localiza-se a cerca de 31 

metros do limite da propriedade, prevendo-se que não seja afetada. 

Quanto aos recursos hídricos superficiais, não se identificaram captações de água superficiais na 

envolvente à área do projeto. 

Na fase de construção, as ações geradoras de impactes estarão associadas essencialmente às atividades 

de desmatação e limpeza do terreno, aos movimentos de terras, à abertura e pavimentação de acessos 

e à construção dos edifícios. Dado que não existem áreas impermeabilizadas significativas nas sub-bacias 

hidrográficas na envolvente e em função da dimensão das linhas de água temporárias, não são 

esperadas alterações nas condições de escoamento locais ou na envolvente. 

Na fase de exploração e já com o loteamento industrial totalmente construído a área impermeabilizada 

corresponderá a cerca de 110.580,00 m2 do total da área em estudo (174.292,00m2) e consequente uma 

diminuição da área de infiltração. No entanto, não se considera que venha a ocorrer uma degradação da 

dos recursos hídricos visto que com a implantação do projeto, o acréscimo de caudal será na ordem dos 

3% face à situação atual. 
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QUALIDADE DO AR 

A região em estudo apresenta caraterísticas essencialmente rurais / florestais, sendo a principal fonte de 

poluição atmosférica originada pela indústria e a circulação automóvel e ferroviária. 

Na fase de construção os principais impactes são devidos essencialmente ao levantamento de poeiras 

que decorrem das atividades de desmatação, terraplenagem e circulação de veículos afetos à obra em 

circuitos não pavimentados. O impacte na qualidade do ar na fase de construção será negativo, pouco 

significativo e temporário. 

Na fase de exploração serão produzidas emissões resultantes das atividades económicas a instalar no 

loteamento. Nesta fase ainda não se encontram definas as empresas que se irão lá instalar. 

Tendo em consideração a natureza das fontes de emissões difusas identificadas, os recetores sensíveis 

mais próximos não serão afetados pelos poluentes dispersos por ação do vento, tendo em conta a 

distância e a localização a dos mesmos em relação às direções do vento com maior frequência. Os 

recetores identificados localizam-se a este, nordeste e sudeste da área de implantação, sendo os ventos 

predominantes de noroeste e sudeste, a localização do projeto não irá a afetar os recetores mais 

próximos. 

 

 

AMBIENTE SONORO 

A área em análise está inserida numa zona classificada como zona mista em que os limites legais para os 

indicadores acústicos se encontram definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, são Lden 65 

dB(A) (dia e entardecer) e Ln 55 dB(A) (noite). 

É possível verificar que a zona envolvente apresenta níveis sonoros baixos, dado que a área em análise é 

caraterizada por um ambiente rural / florestal, onde não se identificaram fontes sonoras significativas. 

O impacte sonoro devido à circulação dos veículos para as novas instalações não será significativo.  

Para a fase de exploração o ambiente sonoro na localidade da Guia e Guia Estação, poderá ser alterado, 

mas é pouco significativo 

As medidas de minimização propostas neste descritor são essencialmente ao nível da manutenção 

regular dos veículos, visando a redução da produção de ruído. 
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ECOLOGIA 

A área de implantação do projeto não se insere em qualquer área classificada, ou de outras áreas 

relevantes para a conservação de fauna ou flora.  

Carateriza-se pela presença atual de extensas áreas florestais, de pinhal bravo e eucalipto. As áreas 

naturais identificadas dizem respeito a matos empobrecidos, resultantes da recolonização de parcelas 

exploradas. Não são identificadas áreas naturais de maior relevância ecológica. 

Foram inventariadas 247 espécies de flora com potencial de ocorrência para a área de estudo, sendo 

que destas se destacam 17 com maior interesse para a conservação. No geral, estas espécies não têm 

potencial de ocorrência na área de estudo, à exceção de sobreiro (Quercus suber), que não foi registado 

na área. O elenco faunístico da área de estudo conta com 143 espécies de vertebrados, das quais 15 

apresentam estatuto de ameaça. Nenhuma destas espécies foi registada no âmbito do trabalho de 

campo realizado.  

Os impactes negativos identificados sobre a flora e vegetação decorrem essencialmente na fase de 

construção da ampliação da Zona Industrial.  

Os principais impactes negativos identificados incidem sobre a afetação dos biótopos presentes, 

verificando-se que não são afetadas comunidades vegetais com correspondência aos habitats naturais 

classificados. Com efeito, a implementação projeto conduzirá à afetação de uma área relativamente 

pequena, e incidente maioritariamente em área florestal ou já intervencionada. Ainda que esta afetação 

seja efetuada numa área total bastante reduzida, foram recomendadas medidas de minimização, para a 

fase de construção, que promovem a redução da área afetada. Foram ainda propostas medidas no 

sentido de prevenir a expansão da presença de espécies exóticas invasoras. Estes impactes negativos 

foram classificados, de um modo geral, com significância baixa a muito baixa, sendo essencial a 

aplicação das medidas de minimização propostas, as quais irão permitir minimizar os impactes 

identificados. 
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ECOLOGIA 

Relativamente às comunidades faunísticas, os principais impactes identificados correspondem a perda 

de habitat e perturbação sobre espécies com estatuto de conservação preocupante. Estes impactes 

foram classificados com significância baixa a muito baixa, sendo essencial a aplicação das medidas de 

minimização propostas, as quais irão permitir minimizar este impacte.  

Para minimizar e/ou compensar os impactes negativos identificados é proposto um conjunto diverso de 

medidas focadas na minimização da área afetada, cuidados relativos a espécies invasoras, atualmente 

presentes na área de estudo, entre outros. Recomenda-se ainda um conjunto de medidas que deve 

alimentar o plano de recuperação paisagística. É o caso da recomendação de que as espécies utilizadas 

sejam autóctones e tenham origem na região e de que inclua ações de controlo de espécies de invasoras 

no âmbito da sua manutenção. 

 

COMPONENTE SOCIAL 

A área em estudo apresenta uma ocupação reduzida, sendo de salientar que o lugar mais próximo é o da 

Guia, a cerca de 700 m a este. A edificação mais próxima localiza-se a cerca de 320 metros este do limite 

do loteamento. 

O acesso à zona industrial será realizado pela Estrada da Guia, onde se prevê a implantação de duas 

rotundas. 

Para a fase de construção, prevê-se que ocorram efeitos negativos na rede viária local com particular 

incidência na Guia e sua envolvente, devido à movimentação de máquinas e transporte de materiais 

necessários. Ocorrerá, também, um aumento do nível sonoro decorrente da movimentação de 

maquinaria. Os efeitos que se farão sentir nesta fase, são negativos e pouco significativos e assumem um 

carácter pontual, temporário e reversível. 

 



                                             

 

 

 

 

 

 

2021.280.RNT                                                                                                  15                                                                                       EXPANSÃO ZI GUIA 

COMPONENTE SOCIAL 

 

Para a fase de exploração estima-se que a mão-de-obra, poderá ser, na maioria, preenchido por pessoas 

provenientes da união de freguesias Guia, Ilha e Mata Mourisca ou freguesias limítrofes, gerando um 

impacte socioeconómico positivo pouco significativo. 

 

As principais medidas de minimização consideradas são as seguintes: 

 

 Sinalização deverá ser adequada e esclarecedora e colocada nos acessos às zonas de obra; 

 Na rede viária existente e nos seus acessos, deverão ser colocados painéis de sinalização; 

 A população mais próxima deverá ser informada sobre a obra (motivo, tipo, especificidade, 

faseamento, duração e data prevista para finalização, atividades ruidosas e outras); 

 Promover a utilização de mão-de-obra local, quer na fase de construção, quer na fase de exploração; 

 No final da fase de construção deverá ser assegurada a desativação total do estaleiro e garantida a 

remoção de todos os materiais residuais resultantes da obra. 
 

 

SAÚDE HUMANA 

A fase de construção poderá ter associados impactes negativos diretos, nomeadamente ao nível dos 

determinantes ambientais que contribuem para a saúde humana como o aumento do ruído, diminuição 

da qualidade do ar devido às poeiras e outros poluentes atmosféricos, emissão de efluentes líquidos 

residuais e degradação da paisagem local. 

Os trabalhadores da obra, por sua vez, no cumprimento do Plano de Segurança e Saúde, terão 

asseguradas as condições para a minimização destes impactes sobre a saúde, nomeadamente através da 

utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e adoção de outras medidas de minimização 

adequadas, pelo que os impactes sobre a saúde dos mesmos se consideram negativos, de magnitude 

moderada, mas pouco significativos. Nestas condições consideram-se os impactes negativos sobre a 

saúde humana pouco significativos. 
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PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO 

No que diz respeito ao ordenamento e planeamento do território verifica-se que o projeto está de 

acordo com a análise efetuada ao PDM de Pombal, encontrando-se o local da área em estudo inserido 

em “Solo Urbanizável - Espaço de Atividades Económicas” e Espaços Verdes. O regulamento do respetivo 

plano não estabelece nenhum regime de incompatibilidade ou de interdição a este tipo de atividade. 

A área de inserção do projeto, identificaram-se as seguintes condicionantes: Reserva Ecológica Nacional 

(REN), Domínio Hídrico, Rede municipal e Rede Elétrica de Muito Alta e Média Tensão. Não se verifica a 

afetação destas condicionantes. 

A afetação da REN encontra-se sujeita a comunicação prévia à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro. Para a interferência verificada destacam-se, algumas medidas: - 

Durante o período de execução da obra, não devem ser utilizadas máquinas pesadas nos leitos das linhas 

de água, de modo a preservar a linha de água; A linha de água devem ser alvo de intervenções para 

limpeza e desobstrução, realizadas em períodos distintos em cada margem, numa largura de 10 metros 

de cada lado, antes da época das chuvas, com uma periodicidade entre 2 a 3 anos; As intervenções de 

limpeza não podem incluir a remoção e/ou destruição da vegetação ripícola caraterística da linha de 

água; As intervenções para limpeza e desobstrução da linha de água deverá ser realizada, 

preferencialmente, de forma manual evitando o uso de meios mecânicos pesados, e serem efetuadas de 

jusante para montante; A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de 

elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos 

taludes e evitar o respetivo deslizamento; Sempre que sejam detetadas zonas de afluências de água nas 

superfícies dos taludes, ou se suspeite que possam a vir a ocorrer durante a vida da obra, deverá 

prever-se a execução de sistemas de drenagem sub-superficial, constituídos por esporões ou máscaras 

drenantes, ligados às valetas ou aos drenos longitudinais dispostos ao longo das banquetas e da 

plataforma da via; O leito e margem da linha de água, considerando uma faixa de 10 m, devem estar 

devidamente assinaladas de modo que não haja a sua afetação durante a obra.  
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PATRIMÓNIO 

Em termos de património, identificou-se uma ocorrência de interesse patrimonial de caráter 

arqueológico dentro da área de incidência indireta do projeto. Dentro da área de incidência direta não 

foram identificadas Ocorrências Patrimoniais. Esta ocorrência é uma mancha de materiais distribuídos 

por uma área de aproximadamente 1500m2, observáveis junto das barreiras deixadas pelas 

terraplanagens da zona industrial da Guia. O sítio denominado "Guia" enquadra-se na tipologia dos 

vestígios diversos de época pré-histórica e encontra-se implantado numa zona sobranceira a uma linha 

de água. A vegetação é abundante pelo que não foram detetados materiais arqueológicos. Para a 

ocorrência identificada, durante a fase de execução da obra, não se recomendam medidas de 

minimização específico. 

Como medida de minimização propõe-se a prospeção sistemática da área de escavação antes e depois 

de se proceder à desmatação até se atingir o substrato rochoso ou os níveis minerais dos solos 

removidos e acompanhamento arqueológico sistemático e integral de todos os revolvimentos de terras 

vegetais, com registo fotográfico e gráfico do processo seguido. 

 

 

PAISAGEM 

A paisagem presente na área em estudo, apresenta uma sensibilidade paisagística moderada. 

À fase de construção estão associados impactes negativos, que se relacionam com as várias atividades 

inerentes a esta fase. A movimentação de terras, a presença de maquinaria diversa e a presença dos 

estaleiros imprimem à envolvente a noção de desorganização espacial pouco aprazível. Dado que área a 

intervencionar se situa num espaço rural/florestal, considera-se que o impacte será negativo, pouco 

significativo, temporário e localizado.  
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PAISAGEM 

As principais medidas de minimização consideradas são: 

 Elaboração de um plano de gestão e manutenção dos acessos, de modo a minimizar a 

degradação irreversível dos materiais constituintes, dando um aspeto de abandono ao espaço, o 

que se refletirá na qualidade ambiental, nomeadamente no aspeto visual da propriedade; 

 A desmatação deverá ser reduzida ao mínimo tendo em atenção a manutenção das condições 

adequadas para a prevenção de incêndios.  

 a instalação de estaleiros e outras estruturas inerentes à construção sejam localizadas o mais 

afastado possível de habitações; 

 Os caminhos de acesso ao local deverão ser mantidos em boas condições de circulação; 

 Durante o tempo húmido os veículos afetos à obra que circulem no exterior deverão manter os 

rodados isentos de lama, para tal o acesso à obra deve ser único e possuir lavagem de rodados. 

O efluente desta estrutura deverá ser decantado de modo a não aumentar a carga sólida nas 

linhas de água; 

 

6 – PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

O EIA inclui um plano de monitorização no qual deverá ser efetuado o acompanhamento da 

qualidade do ar no recetor sensível mais próximo a efetuar numa fase prévia à obra e 

posteriormente durante a fase de exploração. 

7 – SÍNTESE E CONCLUSÕES  

Ao longo do presente Estudo de Impacte Ambiental, foram caraterizados e avaliados os 

potenciais impactes no ambiente provocados pela operação de loteamento da expansão norte 

da zona industrial, com base na evolução da situação atual. 

O projeto de Expansão Norte da Zona Industrial da Guia, decorre fundamentalmente da 

necessidade de serem criadas condições de acolhimento a determinado tipo de empresas, cuja 

tipologia e dimensão se adequem às caraterísticas e dimensões dos lotes constituídos. 
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O projeto pretende também ser um foco de desenvolvimento económico e crescimento 

empresarial, estimulando a dinamização empresarial, científica e tecnológica e evoluindo na 

trajetória do crescimento sustentado. 

A nível de empregabilidade, as atividades a desenvolver no loteamento industrial, prevê-se que 

irão gerar postos de trabalho diretos e indiretos quer no concelho quer na região. 

Após a análise dos vários descritores ambientais, conclui-se que não se preveem impactes 

negativos significativos que inviabilizem a operação de loteamento associada à construção, 

sobretudo se forem cumpridas as medidas de minimização propostas. 

Globalmente os impactes negativos potencialmente ocorrentes na área em estudo e respetiva 

envolvente serão reduzidos. Os impactes negativos de maior significância ocorrem sobre a 

paisagem (nas fases de construção e funcionamento) e sobre a Qualidade do ar (na fase 

construção). Estes impactes são localizados e passíveis de serem atenuados mediante a 

implementação de medidas de minimização. 

Por outro lado, a concretização do projeto provocará impactes positivos sobre a Componente 

Social, no que diz respeito ao desenvolvimento económico a nível local e regional e à criação de 

emprego a nível local. A concretização de estratégias e objetivos definidos nos programas e 

modelos de desenvolvimento e gestão do território é outro dos aspetos positivos do projeto. 
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4 4 160,00 2 496,00 4 992,00 3 744,00 1 12 25 5
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14 4 596,00 2 721,00 5 442,00 4 136,40 1 12 27 5
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16 6 082,00 3 649,20 7 298,40 5 473,80 1 12 36 7

17 6 824,00 4 094,40 8 188,80 6 141,60 1 12 41 8

18 5 831,00 1 144,00 2 288,00 5 247,90 1 12 11 2

19 3 556,00 1 895,00 3 790,00 3 200,40 1 12 19 4

20 3 166,00 1 760,00 3 520,00 2 849,40 1 12 18 4

21 2 922,00 1 408,00 2 816,00 2 629,80 14 3

TOTAIS 103 420,00 58 176,40 116 352,80 93 078,00 582 62

* A altura da fachada poderá ser superior nas situações devidamente justificadas por necessidades produtivas ou tecnológicas
** Número de lugares calculado tendo por base a área máxima de construção
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