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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

(DIA)

Designação do Projeto Projeto de Expansão Norte da Zona Industrial da Guia

Fase em que se encontra 
o projeto Projeto de Execução

Tipologia de projeto Alínea a) do ponto 10 do Anexo II do RJAIA

Enquadramento no regime 
jurídico de AIA Subalínea ii) da alínea b) do n.º 4 do artigo 1º do RJAIA

Localização (freguesia e 
concelho) União de freguesias da Guia, Ilha e Mata da Mourisca, no concelho de Pombal

Identificação das áreas 
sensíveis (alínea a) do 
artigo 2.º do DL n.º151-
B/2013, de 31 de outubro)

Não se localiza em área sensível

Proponente Câmara Municipal de Pombal

Autoridade de AIA Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro

Descrição sumária do 
projeto

O projeto consiste na expansão da Zona Industrial da Guia para norte, com a criação de 
21 novos lotes para fins industriais, dotados das devidas infraestruturas de 
acessibilidade viária, rede de abastecimento de água, drenagem de águas residuais 
domésticas e pluviais, infraestruturas elétricas, rede de telecomunicações e 
infraestruturas de autoproteção e segurança contra incêndios. O projeto irá 
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. 

O projeto mantem a relação de continuidade com a Zona Industrial existente, situada a 
sul da Rua da Guia, dando seguimento aos respetivos arruamentos com perfil, 
alinhamentos e parâmetros urbanísticos das edificações idênticos.

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.

Os 21 lotes previstos têm caraterísticas semelhantes aos existentes na atual Zona 
Industrial, mas de maiores dimensões, com áreas que variam entre os 2 500 m² e os 6 
800 m², aproximadamente. Estimam que o número de empresas a instalar na zona de 
expansão se situe entre 10 a 19 empresas, podendo haver empresas que adquiram mais 
do que um lote.

Síntese do procedimento
A presente Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) foi realizada com base no Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) e no projeto de Expansão Norte da Zona Industrial da Guia 
localizado na União de Freguesias da Guia, Ilha e Mata Mourisca, concelho de Pombal, 



Pág. 2 de 15

geral@ccdrc.pt  - www.ccdrc.pt Linha de Atendimento ao Cidadão 808 202 777

distrito de Leiria.

O EIA foi elaborado por Ecoserviços Group, Lda, entre março e junho de 2021.

O processo foi remetido à CCDRC em 25.06.2021, pela plataforma do SILIAmb, tendo 
sido considerado corretamente instruído, pela Autoridade de AIA, em 30.06.2021. 

A CCDRC, enquanto Autoridade de AIA, ao abrigo do Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação (RJAIA), nomeou a respetiva Comissão 
de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades e seus representantes: 

- CCDRC/DSA/DAA (Coordenação) – Arq.º Luís Gaspar de Matos, entretanto 
substituído por Eng.ª Cristina Seabra 

- CCDRC/DSA/DAA – Eng.ª Helena Lameiras
- CCDRC/DSF - Eng. Fernando Repolho 
- CCDRC/DSA/DSDR – Eng. Vítor Baltazar 
- CCDRC/DSR Leiria – Eng. Paulo Carvalho
- APA I.P./ARH do Centro – Dr.ª Ana Catarina Neves  
- APA I.P – Eng.ª Joana Vieira da Silva
- LNEG – Dr. Ricardo Ressurreição
- DRCC – Dr.ª Helena Moura
- ANEPC – Dr.ª Alda Lisboa 

No âmbito da apreciação prévia do EIA e de acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 14.º 
do RJAIA, foi realizada a apresentação do projeto e do EIA no dia 16.07.2021, seguida 
de reunião da CA. 

A CA entendeu ser necessário solicitar Elementos Adicionais ao abrigo do n.º 9 do artigo 
14.º do RJAIA. O pedido de Elementos Adicionais foi concretizado através de documento 
introduzido no SILIAmb em 22.07.2021 (Anexo I)

A resposta a esta solicitação, foi introduzida, pelo proponente no SILIAmb, em 
02.09.2021, sob a forma de Aditamento ao EIA.

Na sequência da análise do Aditamento ao EIA pela CA, foi emitida a decisão da 
Conformidade do EIA, com a introdução da respetiva Declaração de Conformidade no 
SILIAmb em 24.09.2021.

A CA elaborou o presente Parecer Técnico Final (PTF) com base nos elementos 
disponíveis no SILIAmb, nomeadamente: 

 Relatório Síntese (RS) e respetivos anexos; Resumo Não Técnico (RNT); 
Projeto; Aditamento ao EIA;

 Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu por um período de 
30 dias úteis de 30.11.2021 a 12.01.2021;

 Visita ao local do projeto no dia 20.01.2022;

 Pareceres Externos.

Síntese dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas

Foi solicitado parecer externo às seguintes entidades: EDP – Energias de Portugal. S.A. 
(E-REDES); Infraestruturas de Portugal, S.A; REN – Rede elétrica Nacional, ICNF - 
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, IP e União das freguesias da 
Guia, Ilha e Mata Mourisca. 

Foram recebidos os pareceres das seguintes entidades:

 E-Redes – alerta que a área do projeto é atravessada pelos traçados aéreos e 
subterrâneos da Linha de Média Tensão a 30 kV “LN 1015L34427 Ranha - Guia” 
(TRA219|AP17-AP20 e TRS207/Apoio de Derivação APD17-PT de distribuição 
“PT 1015D30556 Brejos I”).
Refere que todas as intervenções no âmbito da execução do Projeto, ficam 
obrigadas a respeitar as servidões administrativas constituídas, com a inerente 
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limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RESP, decorrente, 
nomeadamente, da necessidade do estrito cumprimento das condições 
regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de 
Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de 
fevereiro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em 
matéria técnica. 
Informa que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas 
da RESP, o proponente fica obrigado a: (i) permitir a entrada nas suas 
propriedades das pessoas encarregadas de estudos, construção, manutenção, 
reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação 
das suas propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em 
regime de acesso de 24 horas; (ii) não efetuar nenhuns trabalhos e sondagens na 
vizinhança das referidas infraestruturas sem o prévio contacto e obtenção de 
autorização por parte da E-REDES; (iii) assegurar o acesso aos apoios das linhas, 
por corredores viários de 6 metros de largura mínima e pendente máxima de 10%, 
o mais curtos possível e sem curvas acentuadas, permitindo a circulação de meios 
ligeiros e pesados como camião com grua; (iv) assegurar na envolvente dos apoios 
das linhas, uma área mínima de intervenção de 15 m x 15 m; (v) não consentir, 
nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas infraestruturas na 
sua exploração. 
Alerta, ainda, para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, 
sobretudo durante o decorrer de trabalhos, de modo a impedir a aproximação de 
pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores aos valores dos 
afastamentos mínimos expressos no referido Regulamento de Segurança, sendo 
o promotor e a entidade executante considerados responsáveis, civil e 
criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se 
como resultado do incumprimento das distâncias de segurança regulamentares. 
Uma vez garantida a observância das condicionantes e precauções acima 
descritas, em prol da garantia da segurança de pessoas e bens, bem como o 
respeito das obrigações inerentes às servidões administrativas existentes, refere 
que o projeto em análise merece parecer favorável. 

 Infraestruturas de Portugal, S.A. – informa que do ponto de vista rodoviário nada 
há a opor à pretensão, por a mesma se localizar fora de área de jurisdição nos 
termos do artigo 41.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional 
(EERRN), anexo à Lei n.º 34/2015, de 27 de abril. No que se refere à ferrovia, 
informa nada haver a referir.
Do ponto de vista ambiental, as preocupações prendem-se, sobretudo, com a 
possibilidade do acréscimo dos níveis de ruído ambiente, consequente do projeto 
em análise, e seu impacte nos recetores localizados junto das infraestruturas 
rodoferroviárias sob jurisdição desta empresa.
Considerando que as zonas envolventes da área de expansão da Zona Industrial 
da Guia apresentam ocupação humana muito dispersa, intercalada com áreas 
agrícolas e florestais, servidas por vias rodoviárias de acesso local, com densidade 
de tráfego reduzida, prevendo-se no entanto um aumento de tráfego rodoviário 
gerado pela presença do projeto, o qual se considera um impacte seja negativo, 
significativo, direto certo permanente, irreversível e regional e que terá um efeito 
cumulativo com a atual zona industrial da Guia, salvaguarda-se que, caso o 
cenário acima mencionado, para a rede sob jurisdição da IP, se venha a verificar, 
as eventuais medidas de minimização a adotar em consequência do acréscimo 
nos níveis de ruído ambiente, decorrente do projeto, serão da inteira 
responsabilidade do proponente.

 REN – Rede elétrica Nacional, IP. – informa que da analise realizada aos 
elementos disponibilizados, a REN – Gasodutos, S.A. não possui quaisquer 
infraestruturas em exploração na área em estudo.
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Síntese do resultado da 
consulta pública e sua 
consideração na decisão

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do RJAIA, procedeu-se à publicitação e à 
divulgação do procedimento de AIA, dando-se início à consulta pública, que decorreu 
por um período de 30 dias úteis, entre 30.11.2021 e 12.01.2022. Durante este período 
foram recebidas 1 participação da Associação de Moradores e Amigos da Guia e Oeste 
e 26 participações de cidadãos.

A Associação de Moradores e Amigos da Guia e Oeste refere que o estudo de impacto 
ambiental não versa sobre o impacto nas habitações urbanas circundantes, que existem 
no estudo omissões sobre os estabelecimentos hoteleiros circundantes e os impactos a 
estes causados. E que não há qualquer referência à estação de caminho de ferro, a 
cerca de 20 metros do loteamento, nem avaliação do impacto sobre esta. Menciona 
ainda que faltam documentos, nomeadamente as comunicações com o Turismo do 
Centro, referidas nos relatórios, mas que não constam do anexo, e que não está claro o 
mapa de calendarização quanto a uma suposta hasta pública a acontecer, devendo ser 
esclarecido que hasta pública será esta.   

Entende que deve existir um compromisso de não instalação de indústrias com 
classificação de tipo 1, de acordo com o SIR, no loteamento industrial e que deve ser 
feito um esforço pela Câmara Municipal de proteção do aquífero, não permitindo 
captações nestes novos lotes, nem em qualquer lote limítrofe, ou dentro da área do 
aquífero da mata do urso.  

Quanto às participações dos cidadãos são todas de discordância e referem os seguintes 
aspetos e preocupações:

 Proximidade com o aquífero da Mata do Urso, sua utilização e impactes sobre 
o mesmo;

 Impactes da instalação de indústrias de tipo 1, no ambiente e na saúde 
humana;

 Projeto incompleto, dado não se referir a toda a área prevista e aprovada no 
Plano de Urbanização da Guia, num total de 50ha;

 Proximidade com o terreno alienado à Lusiaves, no âmbito de um procedimento 
de hasta pública e tipologia de indústria que aí se venha a instalar, 
particularmente com a emissão de odores;

 Proximidade com área habitacional;

 Fixação de preço na hasta pública;

 Proximidade com equipamentos hoteleiros;

 Incompatibilidade de usos das indústrias a instalar com os usos existentes e 
impactes cumulativos, nomeadamente odores;

 Processo incompleto: faltam documentos indicados como Anexo I - 
correspondência entre o Município de Pombal e o Turismo de Portugal; no EIA 
não foram tidos em consideração os impactes nas áreas adjacentes, como 
Lagoa da Guia, Mó e outros.

São também apresentadas sugestões pelos cidadãos, designadamente as seguintes:

 Seja condicionada a instalação de indústrias do tipo 1;

 Sejam implementadas medidas de proteção do aquífero da Mata do Urso;

 Seja ponderada a possibilidade de fixação de preço na hasta pública ou venda 
direta;

 Sejam previstos um canal e a constituição de zona Non Aedificandi, com vista 
a eventual instalação de um pequeno ramal ferroviário que permita o acesso 
ferroviário direto da Zona Industrial da Guia com a linha ferroviária do Oeste. 

As referidas participações foram todas incluídas no Relatório da Consulta Pública.

Sobre as participações, há a referir que foram devidamente ponderadas no presente 
relatório, sendo de relevar o seguinte:
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 Sobre o sistema aquífero da Mata do Urso, o Regulamento do PDM de Pombal 
proíbe uma série de ações e atividades (n.º 1 do artigo 20º), não admite a 
instalação de indústrias e outras atividades que se abasteçam diretamente a 
partir do aquífero inclusive as que sejam permitidas pelas regras aplicáveis à 
respetiva categoria de uso do solo (n.º 3 do artigo 20º) e condiciona a realização 
de operações urbanísticas em áreas não servidas por sistema público de 
drenagem de águas residuais à instalação de sistemas autónomos de fossas 
estanques ou à adoção de outras soluções que assegurem que os efluentes 
têm um tratamento e destino adequados (n.º 5 do artigo 20º).

Acresce referir que o Regime Jurídico de Urbanização e Edificação prevê a 
possibilidade de os promotores assumirem os custos de infraestruturação.

 Sobre a área do projeto ser distinta da área prevista e aprovada no Plano de 
Urbanização da Guia, num total de 50ha, há a referir que por deliberação da 
Assembleia Municipal de Pombal de 29 de abril de 2016, sob proposta da 
Câmara Municipal, foi revogado o Plano de Urbanização da Área Urbana da 
Guia, publicado pelo Aviso nº 25979/2008, do Diário da República, II série, Nº 
210, de 29 de outubro. Acresce referir que o projeto submetido a procedimento 
de AIA contempla toda a área que o proponente, a Câmara Municipal de 
Pombal, tem programada para a instalação de atividades económicas, sendo 
que posteriores alterações, a ocorrerem, serão enquadradas no regime jurídico 
de AIA, nomeadamente na alínea c) do n.º 4 do artigo 4º.

 Tendo a alienação de um terreno a favor da Lusiaves ocorrido em momento 
anterior à elaboração do projeto de ampliação da Zona Industrial da Guia, não 
foi integrado no EIA deste último, na medida em que deixou de ser propriedade 
da câmara municipal. Contudo, qualquer projeto que seja autorizado para o 
terreno em questão terá de dar cumprimento a toda a legislação, 
nomeadamente a do domínio do ambiente.

 Foi proposto um Regulamento para a Zona Industrial, que deverá ser revisto de 
forma a integrar todas as medidas para a fase de exploração/funcionamento 
fixadas na DIA, bem como outras existentes ou aprovadas nos documentos 
estratégicos de referência, designadamente o Programa Nacional para o Uso 
Eficiente da Água, 2012-2020 (PNUEA) e o Plano Estratégico de 
Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 2020 (PENSAAR 
2020).

Informação das entidades 
legalmente competentes 
sobre a conformidade do 
projeto com os 
instrumentos de gestão 
territorial e/ou do espaço 
marinho, as servidões e 
restrições de utilidade 
pública e de outros 
instrumentos relevantes

A 1ª Revisão do PDM de Pombal é o único Instrumento de Gestão Territorial aplicável 
ao projeto, tendo sido publicada no Diário da República, 2ª Série nº 71, de 10 de abril, 
através do Aviso nº 4945/2014, do Município de Pombal. 

Este Plano conta com diversas atualizações, encontrando-se atualmente em vigor com 
a 1ª Alteração (de natureza regulamentar) publicada sob o Aviso nº 17757/2019, no 
Diário da República 2ª Série, nº 215, de 08 de novembro.

Relativamente às diferentes plantas em que se desdobram as Plantas de Ordenamento 
e de Condicionantes do PDM, o local de implantação do Loteamento caracteriza-se do 
seguinte modo:

Planta de Ordenamento
 Classificação e Qualificação do Solo – Os lotes projetados e a estrada de 

acesso aos mesmos, situam-se em Solo Urbano/Urbanizável/Espaço de 
Atividades Económicas, também caracterizado como Áreas Industriais/Parque 
Industrial da Guia. Na envolvente daquela categoria, encontra-se cartografada 
uma área de Solo Urbano/Espaço Verde, que afeta a área dos lotes 01, 05 e 
19. A estrutura/rede de aspersores de defesa contra incêndios florestais é 
abrangida pelas duas categorias de solo em presença. A Figura 5 ilustra as 
situações referidas.
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 Estrutura Ecológica Municipal (EEM) – Parte da área do Loteamento insere-se 
em EEM, na tipologia Área Complementar Tipo II, correspondendo ao Espaço 
Verde da Planta anterior.

 Sistema Patrimonial – Não abrangido.

 Equipamentos e Infraestruturas – As infraestruturas assinaladas nesta Planta 
têm correspondência na Planta de Condicionantes/Condicionantes Gerais, 
sendo aí assinaladas e estudadas.

 Recursos Geológicos e Suscetibilidade de Movimentos de Massa em Vertentes 
- Toda a área do Projeto está abrangida pelo Sistema Aquífero Leirosa - Monte 
Real (Sistema Aquífero da Mata do Urso).

 Zonamento Acústico e Zonas de Conflito – Toda a área do Projeto está 
abrangida por Zonas Mistas/Zonas Industriais.

Planta de Condicionantes
 Condicionantes Gerais – Não existem Servidões Administrativas e Restrições 

de Utilidade Pública cartografadas, diretamente sobre a área de implantação 
do projeto. Contudo, parte do seu limite poente confina com Linha Elétrica de 
Muita Alta Tensão e o limite sul confina com Linha Elétrica de Média Tensão e 
arruamento municipal (Rua da Guia ou CM1032).
Embora não assinalado como uma condicionante, o Projeto interfere com o 
Domínio Hídrico, devido ao cruzamento da Ribeira da Guia e descarga de 
águas pluviais nesta linha de água.
O cruzamento desta linha de água por parte da conduta de esgoto já existente 
em direção à ETAR e da nova conduta de abastecimento de água aos 
aspersores é feito em estrada, também existente.

 Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Aproveitamentos Hidroagrícolas – Não 
condiciona.

 Reserva Ecológica Nacional (REN) – A delimitação da REN para o Município 
de Pombal elaborada no âmbito do procedimento de Revisão do PDM, foi 
aprovada pela Portaria n.º 38/2015, de 17 de fevereiro. Atenta aquela 
delimitação, verifica-se que esta condicionante não condiciona a área de 
implantação do projeto, nem os locais previstos para a instalação do Estaleiro. 
Apenas o projetado lançamento de água pluviais na Ribeira da Guia, é 
suscetível de interferir com a REN, numa área de cerca de 100 m2, uma vez 
que a dita Ribeira está classificado como Leitos dos cursos de água, a que 
corresponde a categoria da REN Cursos de água e respetivos leitos e margens, 
nos termos do Anexo IV do Decreto-Lei nº 124/2019, de 28 de agosto, que 
constitui a redação em vigor do respetivo Regime Jurídico (RJREN).

 Perigosidade de Incêndio Florestal e Áreas Florestais Percorridas por Incêndios 
– A Planta publicada nada assinala. No entanto, encontra-se em vigor o Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Pombal, um 
plano de 3ª geração, vinculativo, publicado pelo Município sob o Edital nº 
462/2019, no Diário da Republica 2ª série, nº64, de 1 de abril. De acordo com 
a Planta da Perigosidade de Incêndio constante deste Plano, a área de 
implantação do projeto encontra-se sem classificação de perigosidade 
atribuída.

Regulamento do PDM
Havendo mais do que uma categoria de Espaços do Solo Urbano presentes na área de 
implantação do projeto, onde a área de Espaço de Atividades Económicas é 
francamente mais expressiva do que a de Espaço Verde, é aplicável o disposto no artigo 
48º-A do Regulamento do PDM. 
Do anteriormente descrito quanto a:

 Não afetação de Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública;
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 Não estarem em causa os Espaços Naturais;

 Na área dos lotes 01, 05 e 19, apenas residualmente inseridos em Espaço 
Verde, não se prevê edificação;

são aplicáveis ao local as regras de uso e ocupação do solo previstas nos artigos 108º 
e 109º, para o Espaço de Atividades Económicas do Solo Urbano/Urbanizado, por força 
do disposto no nº 1 do artigo 120º (Regime). No que se refere aos usos propostos para 
o Loteamento – indústria, armazenagem e gestão de resíduos, os mesmos são desde 
logo admitidos como dominantes, por força do disposto nas alíneas a), c) e f) do nº 1 do 
artigo 108º. 

No que se refere à edificabilidade, os elementos do Projeto demonstram o cumprimento 
dos parâmetros constantes das alíneas a) a d) do nº 1 do artigo 109º.

Relativamente ao disposto no nº 4 do artigo 109º sobre os efluentes, o Aditamento ao 
EIA esclarece que, “de acordo com o estabelecido no Regulamento Municipal em vigor, 
publicado sob o Aviso n.º 2636/2000, de 6 de abril, ao qual acresce o deliberado em 
Reunião de Câmara, realizada a 02/08/2005, no que se refere às condições de 
drenagem de águas residuais nos coletores municipais, só são aceites na rede pública 
de água residual, descargas de efluentes industriais com características semelhantes às 
dos efluentes urbanos” e “as indústrias cujos efluentes possam pôr em risco o 
funcionamento da ETAR, quer pela quantidade quer pela qualidade, terão que ser 
dotadas de um pré- tratamento adequado”.

O artigo 146º do Regulamento, fixa os parâmetros para o dimensionamento das áreas 
destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva e equipamentos de utilização 
coletiva, em operações de loteamento ou operações urbanísticas de impacte relevante. 

Considerando aqueles parâmetros, o projeto deveria prever uma área de 23 270,60 m2 
para espaços verdes de utilização coletiva, apresentando na realidade 53 100 m2, que 
resultam do somatório dos espaços verdes do domínio público e do domínio privado do 
Município cumprindo, assim, por excesso. 

Pelos mesmos parâmetros, o Loteamento deveria apresentar uma área de 11 635,30m2 
para equipamento de utilização coletiva. Todavia, apresenta o valor zero, isto é, não 
concede áreas para estes fins. Essa opção é justificada por o local já se encontrar 
servido por equipamentos existentes nas proximidades, localizados no aglomerado 
urbano de Guia. Trata-se de uma situação prevista no artigo 147º do Regulamento, 
segundo a qual pode haver dispensa, total ou parcial, dos espaços verdes ou de 
equipamentos de utilização coletiva, desde que a mesma seja compensada através de 
pagamento de uma compensação. Uma vez que o projeto é promovido pelo próprio 
Município de Pombal, não haverá lugar a qualquer compensação.

É referido ainda que o Projeto cumpre o disposto nos artigos 136º e 137º do 
Regulamento, que dizem respeito aos parâmetros de dimensionamento da rede 
rodoviária e dos lugares de estacionamento.

O RS sublinha ainda que, tratando-se da constituição de um Loteamento em Solo 
Urbanizável, é dado cumprimento ao nº 2 do artigo 144º.

Com efeito, o Projeto do Loteamento e respetivas infraestruturas localiza-se em área 
contígua ao solo urbanizado e foi aprovado por unanimidade em reunião ordinária da 
Câmara Municipal em 27.11.2020, conforme extrato da respetiva Ata, apresentada em 
anexo ao RS. 

A ocupação da área abrangida pela Estrutura Ecológica Municipal, na tipologia Área 
Complementar Tipo II, é feita apenas e parcialmente com a estrutura dos aspersores 
para o sistema de defesa contra incêndios, pelo que não conflitua com o disposto no nº 
5 do artigo 10º (regime) do Regulamento.

Encontrando-se a área do projeto totalmente abrangida pela massa de água subterrânea 
PTO10-Leirosa –Monte Real, onde se insere o denominado na região como Sistema 
Aquífero da Mata do Urso, deverão ser observadas as disposições constantes na alínea 
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a) do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 20º (Sistema Aquífero da Mata do Urso) do Regulamento.

Sobre a abrangência do local por Zonas Mistas/Zonas Industriais quanto ao Zonamento 
Acústico, estabelece o nº 2 do artigo 18º (regime) que: 

2 — Na elaboração e aplicação do Plano Municipal de Redução de Ruído, será dada 
prioridade à atuação em zona sensíveis ou mistas expostas a ruído ambiente 
exterior, que exceda em mais de 5 dB os valores limite fixados no Regulamento 
Geral do Ruído e onde se verifique o maior número de pessoas expostas, devendo 
ainda, as medidas a adotar seguir a seguinte ordem de prioridades: atuação na 
fonte, atuação na propagação de ruído e medidas de redução dos níveis de ruído no 
recetor sensível.

Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública

Conforme já anteriormente referido, apenas o projetado lançamento de água pluviais na 
Ribeira da Guia, é suscetível de interferir com a REN, numa área de cerca de 100 m2, 
uma vez que a dita Ribeira está classificado como Leitos dos cursos de água, a que 
corresponde a categoria da REN Cursos de água e respetivos leitos e margens, nos 
termos do Anexo IV do Decreto-Lei nº 124/2019, de 28 de agosto, que constitui a 
redação em vigor do respetivo Regime Jurídico (RJREN). Contudo, considerando:

1. o enquadramento da pretensão na alínea d) do Item II - Infraestruturas do 
Anexo II do RJREN; 

2. o cumprimento dos requisitos da alínea d) do Item II do Anexo I da Portaria n.º 
419/2012, de 20 de dezembro; 

3. a não afetação significativa da estabilidade ou do equilíbrio ecológico do 
sistema biofísico e dos valores naturais em presença; 

4. a não sujeição ao parecer obrigatório e vinculativo da Agência Portuguesa do 
Ambiente, I. P. (APA, I.P.) previsto no nº 5 do artigo 22º do RJREN;

estão reunidas as condições para a aceitação da Comunicação Prévia prevista na 
subalínea ii) da alínea b) do nº 3 do artigo 20º do RJREN, sendo que, nos termos do nº 
7 do artigo 24º do mesmo Regime Jurídico, estando a pretensão sujeita a procedimento 
de AIA, a pronúncia favorável da CCDRC determina a não rejeição da comunicação 
prévia.

No que se refere à construção de uma nova rotunda e o alargamento de outra, na Rua 
da Guia (CM1032), de forma a facilitar e integrar o acesso à Zona Industrial existente e 
à ampliar, não se vê inconveniente, uma vez que se trata de Solo Urbano, Espaço de 
Atividades Económicas e Áreas Industriais, por se tratar de uma via sob 
responsabilidade do Município de Pombal e por não interferir com condicionantes.

No seguimento do exposto, tendo em consideração a compatibilidade de usos 
pretendidos com os Espaços em que o Projeto se insere, bem como a não colisão com 
servidões administrativas e restrições de utilidade pública, verifica-se que o projeto está 
em conformidade com os IGT, servidões e restrições. 

No entanto, considera-se que o Regulamento do Loteamento deverá incorporar a 
eventual necessidade de pré-tratamento dos efluentes, conforme determinado no nº 4 
do artigo 109º do Regulamento da 1ª Revisão do PDM, bem como a impossibilidade de 
abastecimento direto de água aos lotes a partir do Sistema Aquífero da Mata do Urso, 
conforme determinado no nº 3 do artigo 20º, do mesmo Regulamento.

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão

O projeto consiste na expansão da Zona Industrial da Guia para norte, com a criação 
de 21 novos lotes para fins industriais, dotados das devidas infraestruturas de 
acessibilidade viária, rede de abastecimento de água, drenagem de águas residuais 
domésticas e pluviais, infraestruturas elétricas, rede de telecomunicações e 
infraestruturas de autoproteção e segurança contra incêndios. O projeto irá 
desempenhar um papel fundamental na dinamização económica das atividades 
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produtivas no concelho, na geração de empregos diretos e indiretos e como núcleo 
agregador de investimentos. Localiza-se na União de freguesias da Guia, Ilha e Mata 
da Mourisca, no concelho de Pombal.

Da análise e avaliação aos impactes gerados há a destacar:

No que se refere ao fator ambiental Geologia e Geomorfologia, os principais impactes 
estão geralmente associados à fase de construção, na edificação de infraestruturas, 
que implicam movimentações de terras (escavação e aterro) com destruição 
irreversível do substrato geológico da geomorfologia (morfologia natural relacionada 
com os processos geológicos). Trata-se de um impacte negativo, certo, permanente, 
irreversível, de baixa magnitude e pouco significativo. Em termos de património 
geológico, não são esperados impactes, face aos atuais conhecimentos. 
Relativamente aos recursos minerais, uma vez que o local do projeto se localiza em 
área potencial de recursos minerais, a existência do projeto, não destruindo a 
generalidade do recurso mineral, impossibilita, durante o período de exploração, a sua 
extração. Deste modo, considera-se que corresponde a um impacte negativo, certo, 
imediato, temporário, de baixa magnitude e pouco significativo. 
No que se refere aos impactes relacionados com perigosidade sísmica, em caso de 
ocorrência de evento sísmico, a implementação do projeto não é catalisadora deste 
tipo de fenómenos. No entanto é vulnerável a eles, podendo existir impactes em 
pessoas e bens durante a fase de exploração. Assim, considera-se que o impacte de 
um evento sísmico de grande magnitude na segurança de pessoas e bens na área do 
projeto será negativo, provável, imediato, minimizável, de magnitude e significância 
variáveis.

Relativamente ao fator Ambiental Solos e Uso do Solo, os impactes decorrentes das 
fases de construção e exploração estão associados principalmente à ocupação direta 
e irreversível do local. No que se refere à alteração das propriedades dos solos e à sua 
vulnerabilidade à poluição, na fase de construção, uma vez que são afetados solos de 
fraca aptidão agrícola, prevêem-se impactes negativos, pouco significativos, locais e 
permanentes nos locais de implantação das infraestruturas. Relativamente à 
degradação dos solos devido a derrames acidentais, considera-se o impacte negativo, 
mas pouco significativo dada a incerteza associada.

No que se refere ao fator ambiental Recursos Hídricos, foram identificados como 
impactes negativos a erosão hídrica/arrastamento de matérias, a alteração dos cursos 
das linhas de água e das condições atuais de escoamento, a afetação de áreas 
inundáveis, a poluição difusa, a afetação de formações aquíferas e a afetação de níveis 
freáticos. 
Na fase de construção, os impactes negativos nos Recursos Hídricos Subterrâneos 
resultam do aumento da área impermeabilizada, com consequente diminuição da área 
de recarga da massa de água em questão, visto que a recarga é direta e o aumento 
da área impermeabilizada conduz a uma diminuição da taxa de infiltração da água no 
solo. 

Nos Recursos Hídricos Superficiais, o aumento da área impermeabilizada e o efeito 
cumulativo com a área já impermeabilizada, conduzirão a um aumento do escoamento 
superficial. Nesta fase, verifica-se ainda a desmatação e movimentação de terras, as 
escavações e a implantação das infraestruturas e a utilização de veículos e maquinaria. 
Este conjunto de ações é suscetível de provocar alterações na drenagem natural local, 
provocando aumento do escoamento superficial. A circulação de veículos associados 
à obra, em particular os pesados, é também uma fonte de poluição do meio hídrico, 
podendo ocorrer derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias 
que, uma vez atingindo o meio hídrico, induzirão impactes negativos no que respeita à 
sua qualidade.
Na fase de exploração, as alterações fisiográficas resultantes da construção de aterros 
e escavações constituem obstáculos à drenagem. A instalação da superfície 
impermeável constituída pela área sujeita a loteamento, e a sua drenagem para pontos 
específicos do terreno, repercute-se, do mesmo modo, por desvios de escoamento, 



Pág. 10 de 15

geral@ccdrc.pt  - www.ccdrc.pt Linha de Atendimento ao Cidadão 808 202 777

que podem aumentar significativamente nos locais de descarga. Estas modificações 
alteram, consequentemente, a forma como se processa o escoamento superficial, 
podendo alterar a dimensão das bacias hidrográficas de drenagem, o volume escoado, 
o tempo de concentração da bacia e a geometria das linhas de água. A criação de 
obstáculos constitui sempre um risco que pode originar, a montante, situações de 
cheia.

No âmbito do fator ambiental Socioeconomia irão verificar-se impactes positivos 
principalmente com o aumento do emprego. A instalação de novas 
indústrias/empresas irá constituir um importante fator dinamizador da economia e da 
demografia do concelho.

No âmbito do fator ambiental Ambiente Sonoro, na fase de construção, ocorrerão 
impactes negativos, diretos, temporários e de baixa magnitude. Face à localização dos 
recetores sensíveis avaliados, o impacte será de baixa significância. Na fase de 
exploração, com base nas previsões de ruído associado à circulação rodoviária, não 
são previstos impactes negativos. 

No que se refere ao fator ambiental Qualidade do Ar, foram identificados, na fase de 
construção, impactes negativos associados à emissão de partículas, de magnitude 
moderada e carater temporário. Contudo, atendendo à proximidade dos recetores 
sensíveis são considerados significativos. Na fase de exploração foram identificados 
impactes negativos relacionados com o aumento da circulação de veículos. Apesar da 
construção da via rodoviária variante nascente da Guia assegurar o 
descongestionamento no centro urbano da Guia, são identificados impactes negativos 
associados ao tráfego rodoviário, irreversíveis e que se estima serem moderados, pelo 
que é imposto um plano de monitorização da qualidade do ar na área envolvente ao 
projeto.

Assim, considera-se que, num balanço entre impactes positivos e negativos, são mais 
significativos os positivos, nomeadamente os socioeconómicos, dado revelar-se como 
projeto estratégico, em termos concelhios, na instalação de empresas e criação de 
emprego e consequente melhoria das condições de vida da população pelo que emite 
decisão favorável condicionada.

Decisão

Favorável Condicionada

Condicionantes
1. Obtenção de TURH para todas as intervenções em domínio hídrico. 

2. Apresentação do Regulamento específico da Zona Industrial da Guia, à Autoridade de AIA, até à conclusão da 
fase de construção.

3. O Estaleiro da obra deverá ser instalado no Lote 32 da Zona Industrial da Guia existente.

4. Validação do estudo de avaliação da necessidade de criação de bacia(s) de retenção na área do projeto (junto 
das zonas de descarga), pela entidade competente.

5. Por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, o proponente fica obrigado a: 
i. permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de estudos, construção, 

manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das 
suas propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 
horas; 

ii. não efetuar nenhuns trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas sem o prévio 
contacto e obtenção de autorização por parte da E-REDES; 

iii. assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de largura mínima e 
pendente máxima de 10%, o mais curtos possível e sem curvas acentuadas, permitindo a circulação 
de meios ligeiros e pesados como camião com grua; 
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iv. assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15 m x 15 m; 
v. não consentir, nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas infraestruturas na sua 

exploração;
vi. Promover sistemas de tratamento adequado das águas pluviais dos parques de estacionamento no 

interior das parcelas, onde se preveja que a qualidade da água se degrada, em resultado da atividade 
ali desenvolvida.

6. Dar cumprimento ao Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e ao Plano de Emergência Ambiental 
(PEA).

7. No que se refere ao património deverá ser assegurado que:
i. As desmatações  e as movimentações de terras necessárias à execução das tarefas relacionadas 

com o loteamento e relativamente às acções complementares deverão ter acompanhamento 
arqueológico.

ii. Após a remoção dos elementos vegetais deverá realizar-se nova prospecção arqueológica.

iii. A mesma medida será aplicada a cada um dos lotes, caso a caso aquando da construção de cada 
unidade empresarial a instalar, independentemente da calendarização dessa execução.

iv. A intervenção de arqueologia a desenvolver será realizada por um técnico academicamente habilitado, 
nos termos definidos no nº 2 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 164/14, de 04 de novembro, que tramitará 
a autorização via Portal do Arqueólogo. Este arqueólogo terá reconhecidamente, competências 
específicas em pré-história, atendendo à natureza dos vestígios conhecidos mais próximos do 
empreendimento, que não podem ser afectados pelo desenvolvimento desse projeto, CNS 29613 - 
Guia, na área de incidência indirecta. A aquisição destes serviços deve estar plenamente autorizada 
para a fase de início da obra.

8. Proceder à ampliação da referida ETAR caso se verifique que a produção de águas residuais ultrapassa a 
capacidade de tratamento da ETAR.

Elementos a apresentar
1. Comprovativo da submissão do pedido de TURH para todas as intervenções a realizar em domínio hídrico, com 

conhecimento à Autoridade de AIA. 

2. PAAO, que deverá incluir o planeamento da obra, medidas de minimização, calendarização, realização de 
formação ambiental que deverá englobar, pelo menos, os temas propostos no RS, a adoção de medidas de 
eficiência energética ao nível da iluminação pública da Zona Industrial, e de adaptação dos edifícios, equipamentos, 
infraestruturas e espaços públicos mais vulneráveis ao risco de cheia e inundação, de modo a minimizar os 
potenciais impactes destes eventos e assegurar a salvaguarda de pessoas e bens, e um Sistema de 
Acompanhamento Ambiental de acordo com as orientações constantes da DIA. O PAAO deve ser apresentado à 
Autoridade de AIA, 2 semanas antes do início da fase de construção. 

3. 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. Deve, ainda, identificar e caracterizar os potenciais riscos associados 
à execução dos trabalhos, e definir os procedimentos a levar a cabo pela empresa responsável pela obra. O PEA 
deve ser apresentado à Autoridade de AIA, 2 semanas antes do início da fase de construção.

4. Estudo de tráfego com estimativas da evolução de tráfego devidamente sustentadas, a apresentar à Autoridade 
de AIA no prazo de 6 meses após emissão da DIA/TUA.

5. Regulamento da Zona Industrial da Guia (existente e ampliada), a apresentar à Autoridade de AIA até à conclusão 
da fase de construção, que deverá:

 integrar todas medidas para a fase de exploração/funcionamento fixadas na DIA, bem como outras 
existentes ou aprovadas nos documentos estratégicos de referência, designadamente o Programa 
Nacional para o Uso Eficiente da Água, 2012-2020 (PNUEA) e o Plano Estratégico de Abastecimento 
de Água e Saneamento de Águas Residuais 2020 (PENSAAR 2020);

 impor as restrições referidas artigo 20º (Sistema Aquífero da Mata do Urso) do Regulamento do PDM, 
designadamente, as constantes da alínea a) do n.º 1 e do n.º 3 do referido artigo;

 impor o pré-tratamento dos efluentes líquidos, conforme determinado no nº 4 do artigo 109º do 
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Regulamento da 1ª Revisão do PDM; 

 impor a colocação de caleiras nos telhados dos armazéns e edifícios cobertos, para a recolha de águas 
pluviais e seu encaminhamento para as valas de drenagem usadas no escoamento das águas pluviais 
para os solos. Estas águas poderão ser usadas para a rega de zonas verdes e/ou lavagem de espaços 
comuns;

 impor a adoção de medidas de eficiência energética ao nível do isolamento térmico dos edifícios para 
evitar perdas de calor;

 Impor a adoção de medidas de redução do consumo de energia nas unidades industriais que integrem 
a zona industrial;

 Impor a seleção preferencial de equipamentos que utilizem gases fluorados que utilizem fluídos naturais 
ou que utilizem gases fluorados com menor potencial de aquecimento global;

 promover a utilização de transportes coletivos nos trajetos diários;

 impor a adaptação dos edifícios, mais vulneráveis ao risco de cheia e inundação, de modo a minimizar 
os potenciais impactes destes eventos e assegurar a salvaguarda de pessoas e bens.

6. Apresentar o cronograma de trabalhos atualizado à Autoridade de AIA, 2 semanas após emissão da DIA/TUA.

7. Apresentar à Autoridade de AIA, previamente ao início da construção, estudo de avaliação da necessidade de 
criação de bacia(s) de retenção na área do projeto (junto das zonas de descarga) de modo a garantir o 
amortecimento do caudal gerado e prevenir a ocorrência de inundações a jusante. As referidas bacias poderão 
ainda desempenhar uma função de armazenamento de água tendo em vista a sua posterior reutilização em usos 
compatíveis, promovendo assim o uso eficiente da água. 

Medidas de minimização/potenciação/compensação

Fase de Construção
1. Assegurar que as terras de empréstimo têm características semelhantes às do local do projeto e que não estão 

contaminadas. 

2. Contratação preferencial de trabalhadores locais.

3. Informar as populações e as empresas envolventes sobre a tipologia e o alcance das obras e funcionamento de 
sistema de receção de reclamações e sugestões.

4. Evitar o atravessamento de aglomerados populacionais por veículos pesados afetos à construção.

5. Antes do início de qualquer trabalho, demarcar a área do terreno a intervencionar, através da implantação de 
estacas pintadas, que sejam bem visíveis, de forma a evitar danos nos terrenos circundantes, e limitar a circulação 
de maquinaria pesada sobre os solos, condicionando a circulação às zonas de obra e aos acessos construídos.

6. Antes dos trabalhos de escavação, proceder à decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, 
com altura máxima de 3 m, para posteriormente ser utilizada nas modelações finais e nos arranjos paisagísticos.

7. As ações de corte do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser realizadas faseadamente e 
limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra.

8. Nas áreas das parcelas que não serão intervencionados, deve-se manter o coberto vegetal existente com exceção 
das espécies invasoras.

9. Os trabalhos que envolvam a movimentação de terras deverão ser executados nos períodos de menor 
pluviosidade efetuando posteriormente o restabelecimento das condições naturais de infiltração dos solos e a 
renaturalização dos taludes permanentes. 

10. Garantir a limpeza das zonas preferenciais do escoamento. Realizar visita a estes locais sempre que ocorrer 
precipitação intensa, para se proceder à limpeza imediata de qualquer obstáculo ao escoamento. 

11. Criar zonas de retenção para evitar o arraste de inertes para fora da área do projeto. 

12. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido 
afetados pelas obras de construção. 

13. Garantir que os alargamentos das passagens hidráulicas previstas no projeto complementar estejam operacionais 
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no mesmo horizonte temporal. 

14. Assegurar que a nova adutora de abastecimento de água de ligação à área do projeto seja construída em 
simultâneo com a restante rede de abastecimento de água do projeto e que que esteja operacional no inicio da 
fase de funcionamento. 

15. Vedar a área de estaleiro.

16. Disponibilizar, na área de estaleiro, materiais absorventes para conter eventuais derrames de óleos e 
combustíveis.

17. Do ponto de vista da geologia e geomorfologia, deverá ser reaproveitado, para aterro, o máximo de terras 
sobrantes das operações de escavação decorrentes da fase de construção.

18. O material sobrante, não adequado para aproveitamento no âmbito do projeto, deverá ser encaminhado para 
destino autorizado.

Fase de exploração
19. Manter um registo atualizado das ações de manutenção da rede de drenagem de águas pluviais.

20. Manter um registo atualizado da limpeza das zonas preferenciais do escoamento. Realizar visita a estes locais 
sempre que ocorrer precipitação intensa, de modo a proceder à imediata limpeza de qualquer obstáculo ao 
escoamento. 

21. Estimular a contratação de mão de obra local. 

Recomendações a incluir no caderno de encargos da obra:
a) Limitar a movimentação de terras a zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra.

b) Garantir que o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado seja efetuado em 
transporte fechado ou com cobertura por lona no caso de transporte em veículo de caixa aberta.

c) Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em más 
condições.

d) Efetuar a desmatação e limpeza do terreno exclusivamente na área de intervenção do projeto (área de 
implantação e estaleiro), não devendo ocorrer desmatação fora desta área.

e) Garantir a manutenção e conservação adequada das máquinas, equipamentos e viaturas.

f) Proceder à pavimentação provisória ou ao humedecimento das vias de circulação dentro da área de obra.

g) Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra.

h) Definir a velocidade máxima de circulação dos veículos nas áreas não pavimentadas (não superior a 30 km/h).

i) Avaliar periodicamente a necessidade de realizar alterações nas vias de comunicação, na sinalização, ou nos 
equipamentos de regulação de tráfego.

j) Garantir a manutenção periódica das vias de comunicação e dos equipamentos de sinalização rodoviária e de 
regulação da velocidade de tráfego.

k) Garantir que a maquinaria pesada circule apenas no interior da área de intervenção, ou em áreas na 
envolvência já infraestruturadas para o efeito.

l) Adotar velocidades moderadas sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável.

m) Garantir que a saída de veículos da zona de estaleiro e das frentes de obra para a via pública evite a sua 
afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.

Medidas Potenciadoras
22. Privilegiar empresas que empreguem trabalhadores locais;

23. Assegurar a compatibilização das atividades industriais com a preservação do ambiente e com a promoção da 
qualidade de vida da população;
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24. Captar novas empresas de valor acrescentado e que proporcionem emprego qualificado;

Planos de monitorização/acompanhamento ambiental/outros

1. Plano de Monitorização da Qualidade do Ar
Objetivo e parâmetros a Monitorizar: avaliação da qualidade do ar ambiente junto de recetor sensível através da 
avaliação da concentração, no ar ambiente, dos poluentes dióxido de azoto (NO2), monóxido de carbono (CO) e 
partículas em suspensão (PM10).

Locais de amostragem: a monitorização dos poluentes deve ser efetuada junto de um recetor sensível, cuja seleção do 
ponto deve ser feita considerando a localização mais próxima da zona industrial e dos acessos rodoviários à mesma.

Periodicidade do plano de monitorização da qualidade do ar: a avaliação da qualidade do ar deverá ser realizada no 
ano zero (fase prévia à obra) e após a entrada em funcionamento do projeto de expansão norte da zona industrial.

Período de amostragem: o período de medição deve cumprir o disposto no Anexo II do Decreto-Lei nº 102/2010, na sua 
redação atual, para medições indicativas, cujo período mínimo não poderá ser inferior a 52 dias no ano (14% do ano). 
É ainda referido que os 14% do ano devem corresponder a uma medição aleatória por semana, repartida de modo 
uniforme ao longo do ano, ou oito semanas repartidas de modo uniforme ao longo do ano.

Micro-localização dos pontos de amostragem e método de amostragem e análise: para cada um dos parâmetros a 
monitorizar, devem ser utilizados, preferencialmente, os métodos de referência de acordo com os estabelecidos no 
Decreto-Lei nº 102/2010, na sua redação atual. Podem ser utilizados outros métodos cujos resultados demonstrem ser 
equivalentes aos dos métodos de referência. As medições devem ser efetuadas por laboratórios acreditados para os 
respetivos ensaios, segundo os métodos de referência, ou métodos equivalentes.

Avaliação dos resultados: os critérios de avaliação da qualidade do ar baseiam-se na verificação do cumprimento dos 
valores limite dos poluentes NO2, CO e PM10, fixados no Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, na sua atual 
redação.

Relatório e interpretação de resultados: a estrutura e conteúdo do relatório, deve seguir o definido no nº 1 do Anexo V 
da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, relativo aos relatórios de monitorização. Relativamente à interpretação dos 
resultados da monitorização considera-se fundamental a inclusão da seguinte informação:

 Análise comparativa dos resultados da monitorização para o ano em avaliação com os resultados e as 
estimativas de concentrações apresentados no EIA, assim como, caso já existam os resultados e estimativas 
de anos anteriores.

 Apreciação dos resultados obtidos em função das condições meteorológicas observadas, do nível de ocupação 
da área empresarial, e da existência de novas condicionantes em termos da qualidade do ar com grande 
significância, nomeadamente novos recetores sensíveis, novos acessos rodoviários, ou outros.

Deverá ser avaliada a necessidade de implementar novas medidas, com apresentação da respetiva proposta.

Pós-Avaliação
1. Comunicar à Autoridade de AIA as datas de início das fases de construção, exploração e desativação do projeto.

2. Realizar 1 auditoria de pós-avaliação durante a fase de construção e outra 3 anos após início da fase de 
exploração. A realização de auditorias deve ter em consideração o documento “Termos e condições para a 
realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria 
devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo 
de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo verificador.

Entidade de verificação da 
DIA Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
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Validade da DIA 4 anos

Assinatura

O Vice-Presidente

(Dr. José Morgado Ribeiro)
Despacho Delegação de Competências n.º 7469/2021,

publicado no DR n.º 145, 2ª Série, de 28 de julho de 2021
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